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Ὠθ 5. αθουρὶϊ τηὐγϑοῦ]β ΘΌμῚ ὉΠ Θ ΒΒ ἴᾶτη ὈΥΘΥΙΘΥ Θρ6- 
ΤΊ ἴῃ ῬΓΔΘ ΔΓΙΟΠΘ ἸΙΡΥῚ α ᾿πβοτιιθαν ..1)85 Ὀγάοισπνγοι ἀος 
465 8]. ἀϑθοῦρ ἴῃ ἄθυ ρυϊθοίβομθη ἀπᾷ Ἰαἰθιπίβομθη {0 61116- 

 {ογαπρ', (ΒΥ ΖΘΕ πίβομθ5 Ατομὶν Ηδ ὅ, Γιοἰρτῖσ, ΤΘΌΌΠΘΥ 
1911), ἴο φαούχᾳυοῦ παιταύ αποῦ]δθ ἴῃ εδδιοὐϊχαν θὰ σΎΔΘΟΙΒ 
50 Δ 01Π18 δχβϑίϑηῦ δοουν ύϊ8 ἃ 500118 ΒΟΙ]ΔΠαΊΔΗ185 αἰμιϑαύε 
 γίνβ ἀοοίϊβ ἰᾶτα ἀθβουρ ϊβ ργοροβίξασιβ βαπα. δίαπθ ἰᾷθο πᾶτ- 
γχαίϊομθθ 1186 αἰρῃδθ νίβδθ βαπὺ αα8 ῬΌΆΡ]1Ο1 1αγ158 θυ, 
αυ1ϊ8 ἀΔΙΙΥ 8 8. ΔΠΟΙΥΤΩΪΒ ΠΔΡΊΟΡΥΘΡὮΙΒ Θχαγϑίδθ βιηὖ αὐϑπΐο- 

᾿ ἢ ῬΘΙΘ δηϊτηὶ 1ΠΠουατα Βοχαϊητχη [8061}158 δύατιθ τυ 80.}18 ἀ θα 11 
᾿ς δαρυϊηὺ ααδηίοαθθ ουἸϊύαϊ 86 γϑπθυδύϊομὶ βαποῦϊ 1118 6616 0 60- 
ΤῺ] ΟΡ γᾶτη ἀθαθγϊπὺ ἰὰ06 ΟἸαγῖαβ οδοπαπηΐ. α0 ΒΡΘΥΔΠαΌΤΗ 

ο΄ φϑὗ 608 αὔἱϊ ΤΟΥ ρὈγδθύθυϊουτη ὑθιη ρου ῬΘυβου αὔδα 15 
᾿ ᾿ Ἰπουχηθυηῦ Ὀοπθνοὶθ ἤὰπὸ [106]] 1} 6586 δοοθρύαγοΟβ 60 Τ]8ΡῚΒ 

ος ααΐᾶ ΠΟΒΠΏ]]8, δριτηθηΐα τϑαπιθ δα ποϑίχγῳ ὑθιηροῦδ 1π 8118 
᾿ ἰνρουὰι: γϑρθυϊαπίαν. ἦ) 
ΠΑ αὕο0 δαοίογθ αἀποΥθ θιηρουῦθ 1186 8 061186 οομπβοσιρύδθ 
βἷηῦ ποηπα}]8 ἴπ ᾿ἰῦγτο οἰδαῦο ργοία]: (ρ. 26 58) πϑαὰθ δ8- 

᾿ [μο αὰδθ δάάϑηι: ἀθ πϑαίγο αὐἱδαῦϑηη οουῦϊ οοπμϑίδὺ 80 π6 6 
ος Μδῖοο αὐΐάρηη γεισεμνοδα αποᾶϑηη 4] γ68 ἃ [,60Π18 ἀπ1018 ἢ]10 
᾿ς ρρδίδϑ βουιρϑιὺ (οὗ, Ἰηΐτα Ρ. 64) οογθϊοτα 80 βοι ἐγ] ῬΟΒΒΌΤΩΤΒ. 
᾿ς ΠΠυᾷ ἰδπίθμι ργὸ οοσΐο μαθοπᾶυτη οϑὺ οὐΐδϑ 556 Βᾶ8 πϑυγᾶ- 
"" ̓ ἴοπθϑ 1118 58 6015, ααἰρὰ5 (γἸδυϊ πῇ ουχα ϑαγϑοθ 15 46 ᾿υ]η- 
᾿ς οἱραία ἴῃ Ραϊαοβίϊπα, ϑυγῖα οὐ Αϑίῶ τϊπουθ οου αοαπῦ. 
τς Νοππ]]δο αυδιπαύδιῃ βίου 0186 ἴᾶτη ρυίᾷθιῃ ἃ 800115 Βο]- 
ο΄ Ἰαπάϊδηϊδ ἴῃ ΟρθγΘ 66] ρθυυΐτιο «Αοἴα βαποίογαχω», ΑρυἹ]15 ὑ.1Π1 

(Λπύνοιρίδθ 1078) Αρροπᾶ. ρ». ΧΧΙΧ---ΧΧΧΥ ΤΙ [παγγαύϊο 
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πους Νν. ἯΤΟ. ἢ, Εἰπ Ὀγζϑη πίβορου Βοῆθχ πὰ αἀθὺ Οταϊ- 
“ Βυζϑῃηΐ. ἡ ΖΟμιβοισ δ 21 (1912). 408---60. 



ΥΙ ΡΒΟΠΕΘΟΌΟΜΕΝΑ 

ἄθ Π]1ο ἀπο Τιθομῖβ (1πἴτϑ Ρ. 1858), ἅἄθ Ὀυθὰβ ΤἈΘορί δα]. 
(ῥ. 4455), 46 νἱβίοπθ ϑ'γδοθῃὶ (ρ. θὅ55), 6 πη 60 βΒ8 ποῦ, 
(Ρ. 9055})} νϑὶ ἃ υἱσγο οἰαγιββίπηο Η. Πθ]θῆαγθ 'π ΘΥΠδΧΔΥΟ. 
ἘΠ ΘΟ] 6ϑῖδθ Οοπδύδηπορο! ὔδπδθ, Ρ. 629 [ΤΘΟΘη510 ὈΓΘΥΊΟΥ [16- 
σθπᾶδθ ἀθ οοϊυσηπᾶ νἱᾶπδθ (οἷ. Ἰηἴτα Ρ᾿. 2 55), 1θ1ᾶθιη πᾶγγαῦϊο 
ἀθ ἴυγεπθ ΜΙγ]θπαθο οαρίο (οἴ. ἱπῆγα ρ. 100 58}] ϑαϊίδθ βαπέ, 
ὑϑιηθη μᾶ5 ἀαοαὰθ πϑυσδυ ΠΟ] 85 1ὔθγαη ΘΘΥ 8 ΠΟΙ 8] ΘΠ ΠῚ 
τ 1}1 σ᾽ ἀθοδῦαν ᾿Θου ἢ] 8 ΓΘΟΘΠΏΒ10Π15 Α8 5.5 ἀἸβουθρϑηθ 8 

᾿ πη δρρδιδῦι οὐιύϊοο πούαὐιβ, Ῥυϑθϑου πη ΟὟ ΠΟΥῚ8 ΘΟΘΙΟΙ 8 
αὖὶ 181 ΠΙΟπθυῦ. 

Α]ὰ5 γϑγὸ ἴϑθ]885 [10 ῥυΐμηαϑ 'π Ἰπθθ πὶ ΠΣ ΩΝ [παυγαύϊο- 
ἢἷ8 46. ΘοΟἸαμηπδ, γἱἄπδθ ΓΘΟθῃβ᾽ ΟΠΘμι 8} ]οΥθιὰ (1πῆτα Ρ. 2 55) 
46 ᾿πηϑρὶηθ ρογΐοβϑα (ρ. 888), 46 ἴαγθηθ ΡΔΡΕΪΔΡΌΠΘΙΗΒΙ οαρῦο 
(φ. 1855), Ἰθροπᾶδθ ἂθ υἱβίοπθ ϑ'8ϑιϑοθπὶ πουϑη ΥΘΟΘΗΒΙΟΠΘΠῚ 
(ρ. 6455), ἅθ τῖ]1ὖθ πύου ξθοίο (ρ. 98 55), ἅ6 1100 (φ. 1098 88), 
ἂθ Μαπυθ]θ (ρΡ. 10785), ἀθ σοῃᾶ 8. ἀθουρὶὶ (ρ. 18455), ἀθ 
Ὑ]ΒΊΟΠΘ. 5. ΟΘΟΥΡῚ (Ὁ. 187 88}, αὐυοα οδριύαϊαμη ἃ π|6 ὈΥ]- 
ταστη οαϊθαπι ἴπ .Βυξαντίς 1, Αὐμθπῖ5 1911 (ρ. 187---42) 
Ὦ1Ο ΠΟΥ͂ΙΒ ΤΠ 50 Ρὐ15 8118 015 ἰών ΡΤΌΡΟΠΟ [; ̓ὕθιη γΘΟθΠ810 
γυ] σα Υ8 51ΠρῚ1}185. [4 061}15 δα αϊῦα, Ἡγτηπιιβαιθ 1π 58. ἀϑουρίατη 
(ρ. 148 55) οὖ ταϊγϑοῦ!αμη 46 πιϑηβί ΟΠΆΥ]Ο 600] 0518 8. ΘΘοΥρῚΪ 
ἴπ  6Ιαῦτο ἦ) Βοπηδ6 5ἰδδθ (ρ. 1455) ῥυίσαθμι ῃϊο ργοροπαη- 
ἰατ; παγγύϊοπθθ ἄπαβ Αἀδιηπδπὶ ἃθ 5. αϑουρίο (ρ. 161 55) 
βθοπηᾶαχα οαϊοπθιη 8. Ῥ, θυοῦ ἴπ «ΟὐΥΡα8 βουρύοσαιη 60- 
ΟἸοϑιαϑυϊθογασα Ἰαὐ πόσαι ὑ. 89 Ρ. 81085 οοπἔθοίδηηλ γϑᾶᾶο 
δρραγαύῦα οὐἱύϊοο ρα αϊατα τηαὐδϊο. 
Θυϊθ 8 ῬΥΘΘΠΊ15515 τοϑύδῦ, αὖ ΟΟαἸΟ65 ααἱ 8α ὑθχύπμι γθοθη- 

Βθηἄατα τλΪΠὶ Βα 51410 ϑγϑηὺ, Ὀγου θυ 3) ἀθβουϊ θα: 
1. Οοα. Απρϑ]ῖοῦβ 46 (Ὁ. 4. 1) τηθιτδηθὰβ 8. ΧΙ [0]]. 191 

ἴῃ αἰύθστῶ ρᾶῦΐθ, αὐδὸ ἔ, 1710 ᾿ποῖριῦ οὖ βοϊυσησηοᾶο ὑθχύαβ ἀθ 8. 
ἀθουρῖο παροὺδ, οοπύϊποῦ μᾶθοὸ ταϊσϑοαΐϊα: πᾶτυϑύϊομθμι ἀθ ἀγᾶ- 
Θομ6 ἢ. 189--- 1917 οὐ ἀθ ἀδθιηοπθ Ἀδὰ αὐδθ ἔδυ θ ἀθβίπτῦ 
τυ ]]ῶ γΘΓὉ]Β καὶ ἄρτι διὰ τὴν ὑπερηφανίαν μου πατοῦσιν οἱ 
πόδες μου (οἵ. Ἰηΐγῶ Ὁ 181,10), αὐογὰχη ὑθχύπυτῃ (ἢ. 189---915) 
ἸηδΡΊΠΘμΙ ἰποἷ8. ΟΡ6 αἀθρίούδιη ΠϑΌΘοΟ. 

1) οἵ, Θιδομθηυμᾶθυ ᾿. 317 4) 1. ὁ. Ρ. 8285. 
8) οὗ. α. Μυοοῖο --- Ῥ-Ὸ ΕὙΔΠΟΒΙ 46 Οδνδιϊθυῖ, ἴπᾶθχ οοἀϊοῦχα 

στοθοοσατῃ ὈΠ]Ιοὔμθοδθ Αηρθ]οδθ. ΕἼσΘηΖ6--- οταδ 1896, Ὁ. 90 58. 

ξϑθό;αν. τὺ 

ἀτύθ Ῥμοίορυδρῃϊοα τη]}] ᾿ἀθρίπροπαδϑ ΟΌΓΘΥΙ : 
ΟὐΓΔΠΒΥΘΥΒΙ5. [1η6185 ἀσθ]ούῳ βυπύ, ἢ 2719. ἴῃ ταθ το μ6 τη 18. ΤΘΟΘΗ- 

πρὺς τὸν ἅγιον ἕνεκεν. 

δ ΙΒΙΠοὔμοοδθ Αι τοβίϑηδο. 

ΡΕΟΠΒΟΟΜΕΈΕΝΑ ΥΠ 

9. Οοᾶ. ΑἸ ΤΟΙ δ μὰ Β 192 (δηΐθα Ο 92 530}.) ομαγίδϑοθαβ 
' Ἷ 9. ΧΙΥ͂ [0]]. 828 ἃ Ρ]υσριιβ τη 5 Βουιρῦαβ;: Οατη 81105 1106]]08 

᾿ς Βοιῃ]]θύ!008 οὗ ΒΩΡΊΟΡΤΔΡΙΟΟΒ 1 ὕμτῃ μδΘ0 ταϊγδουϊα 8. ΟΘΟΙΡῚΙ 
᾿οομὑϊποῦ: Ὀπτασία καὶ ϑαῦμα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλο- 
μάρτυρος Γεωργίου ἔ, 6---8 (ουϊαβ Ῥμοϊορτδιητηδ ἰφοϊθηαυχη ου- 
ταΥϊ οἵ, ᾿πΐγα Ὁ. 187 ἴπ ἀρρᾶγαύα ΟΥΤ100 -- Α); ἀ6 ἢ]10 ἀποῖβ 
ΠΟ η]8 οδρύο (οἵ, ταῦτ Ρ. 18 ἴῃ ἃρρᾶτδύα ΟΥ̓ 100); Ἕτερον ϑαῦμα 
τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τὸ διὰ τῆς κόρης τοῦ βασι- 
λέως ϑυγάτριον τοῦ(!) διὰ τοῦ δράκονκπος ἵἴ. 185---19 (οἵ, γδομθη- 
ΜΌΠΑΘΥ τ. ὅ2 ἢ, τὰ ἂἃρρᾶγδῦιι. οΥὐἸύϊοο -Ξ Β): τηϊσοαϊατη ἀθ Ὁ α8 

,. ΤΉΘΟΡΙ 501 αὕτη ᾿πηϑουρύϊομθ Ἕτερον ϑαῦμα ἴ. 195---29. (οἵ, πῆγα 
Ῥ. 44 ἴῃ ἀρρᾶταῦα οὐἱθ]ο0). 

ὃ. Οοά. ΑὐΒΘπ θη 515 ὈΪΌ]Ἰούμθοδθ πδύϊοη 15 2718  ομδτ- 
ἰδοθὰβ 5. ΧΥ͂ [01]. 849 1τηϊΐὸ οὐ ὅπ τηυΐλ] 8, χοῦ οὔσὰ αἰϊδ 
ἈΔΡΊΟρταρΒΐοα στη μῶθο τηϊγϑοῦ δ 8. Θϑοτρὶ: Ἀποκάλυψις τοῦ 
ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἤ. 2105---19 (οὗ, τηΐτῶ ν. 187 ἴῃ 
δρρᾶγαθα οΥΙὕ100 --- Β); Ἔκ τῶν ϑαυμάτων τοῦ μεγαλομάρτυρος 

᾿ Γεωργίου ἐν τῇ πόλει Δασίᾳ περὶ τοῦ δράκοντος Ἐς 281 ---88. (οἵ. 
 ῬΥΔΟΒΘΗΆΠΑΘΙ ΡῬ. ὅ2 ἴῃ ἀρρανδῦα οὐ ]οο -- Ν): 

ν ποφόρου ἀνδρὸς τοῦ Μανουήλ ἴ. 288"---86 (οἔ. Ἰηΐτω Ῥ. 107 88); 
Περὶ τοῦ καρ- 

“Ζιήγησις περὶ πανενδόξου αύματος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τὸ () εἰς τὸ μενον γον τὀβοργμαγαῃ (ἢ) παιδίον. "γενόμενον καὶ 
παρ᾽ ἐλπίδα διασωθέντα ἔ 286).---91; ὕγοθ πδυγδύῦϊοιθϑ ὈΓΙΟΥΘΒ 

[01]. 2195---860 

ὑοῦ δαατϊαϊῦ: ὅλον ψφευδές. 
4 (να. ΑὐμΒουβ Το ϑΡϑίοη 808 οματγίδοθυβ 8. 1878 

ῬΡ. 8860, ἢ, 1--- 8 βαπῦ νϑοῦδ, ἢ, 9 ᾶθὸ Βαρϑηύαγ : Ἢ παροῦσα βίβλος 
᾿ χοῦ ἁγίου πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφό- 
ο ροῦ ἐμπεριέχει, λόγους πανηγυρικοὺς ὀκτώ, συντεϑειμένα παρ᾽ 

τς ἀρχαίων διαφόρων ποιητῶν. ἑλληνικὰ μαρτύρια τρία. ϑαύματα 
διάφορα δέκα. Ὕμνος περιέχων ἐν συνόψει τὸν βίον αὐτοῦ, τὰ 

᾿  ἄϑλα καὶ μερικὰ ϑαύματα. Συνελέχϑησαν δ᾽ ἅπασαι καὶ ἐτά- 
᾿" χϑησαν ἁρμοζόντως εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν δι᾽ ἐπιμελείας μεγίστης 

καὶ ἁδρῶν ἐξόδων τοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς Κυρίου ᾿Ιωάσαφ 
ζῳγράφου Καισαρέως τοῦ νῦν ἀσκοῦντος ἐν τῷ κατὰ “Κερασιὰν 
τοῦ “Δγιωνύμου ὄρους ἌἌϑω μονιδίῳ τιμωμένῳ ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν 
εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ πανενδόξου εγαλομάρτυρος καὶ 
τροπαιοφόρου »“Τεωργίου. ᾿Εκαλλιγράφησαν δ᾽ ὡσαύτως παρὰ τοῦ 
ἰδίου Κυρίου ᾿Ιωάσαφ ξῳγράφου μεγίστης εὐλαβείας καὶ πόϑου 

Ἔν Ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄϑω κατὰ μῆνα 

1) οὗ Α6. Μαγύϊηι οὐ Ὁ. Βαβϑὶ, Οδίδϊοσιιβ οοἀϊοαϊη στο στη 
ΜΊαμπΟ 1906, ὑ. 1, ». 20 5. 

2) Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐθνικῆς βιβλιοϑήκης τῆς 
Ἑλλάδος ὑπὸ ᾿Ιωάννου Σακκελίωνος. ᾿4ϑῆναι 1892, Ῥ. 49. 
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ΙΠ ΡΒΟΙΕΘΟΟΜΈΝΑ 

Νοέμβριον. 1818. ἴ. 95 γαουστα; ἢ 10 βοαυϊῦον Πίναξ; ἢ 11 οἱ 
12 ϑαπὺ νγϑουδ; ἢ, 18) ΥΘΡΟΥΙΘΌΙ ἱπη8ρΡῸ 58. ΟΘΟΙΡῚ ἀθρίοίω: ἢ. 14 
1] οοἠθηθῦ; Ὁ. 1 ἱποιριαπὺ ὑθχύαβ οὗ αὐἱάθτῃ: 

Ῥ. 1: Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿ἀνδρέου Κρήτης τοῦ 
ἹΙεροσολυμίτου ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ μεγαλο- 
μάρτυρα Γεώργιον τὸν τροπαιοφόρον, μεταφρασϑὲν εἰς κοινὴν 
διάλεκτον (ηϑηὰβ αἰίοτω δᾳἃ ὑπὸ Νικοδήμου). ἴπο. Πάντοτε 
μὲν καὶ πάντων τῶν ἄλλων ἁγίων μαρτύρων αἱ ἑορταὶ εἶναι 
λαμπραὶ καὶ ἐπίσημαι. .. Ὥρθ8. Ρ». 80... καὶ ἀληϑῶς πανέν- 
δοξον μάρτυρα ἅγιον Γεώργιον. ὥστε ὁποὺ νὰ ἠμποροῦμεν καὶ 
ἡμεῖς νὰ λέγωμεν χορεύοντες ἐκεῖνο τὸ ψαλμικόν «Ἢ ψυχὴ ἡμῶν 
ὡς στρουϑίον ἐρρύσϑη ἐκ τῆς παγίδος τῶν ϑηρευόντων. ἡ παγὶς 
συνετρίβη καὶ ἡμεῖς ἐρρύσϑημεν, ἡ βοήϑεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι 
κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.» διατὶ ὅλη ἡ 
δύναμις τῆς σωτηρίας μας ἐν καιρῷ ϑλίψεως, ἄλλου δὲν εἶναι 
εἰ μὴ μόνον αὐτοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληϑ- 
νοῦ ϑεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν. διὰ τοῦ ὁποίου χαὶ μετὰ τοῦ 
ὁποίου πρέπει ... Ὁ. 82. 51] Ἰοριύατ; Ὁ. 88: “όγος ἐγκωμιαστικὸς 
εἰς τὸν ἅγιον καὶ πανένδοξον τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα καὶ 
τροπαιοφόρον Γεώργιον. ἴπο. Μάρτυρες καρτερόψυχοι ὁποὺ μὲ 
τοὺς ἀγῶνάς σας ἐμεγαλύνατε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 
πίστιν... 68. Ρ. 41... ὡς τῶν βασιλέων ὑπέρμαχος, ὑπερ- 
μάχησον τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ὀρϑοδόξους βασιλεῖς ἡμῶν καὶ ὑπό- 
ταξον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχϑρὸν καὶ πολέμιον. τρο- 
παιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρόφϑασον πανταχοῦ τοὺς πάν- 
τας ἐπικαλουμένους τὴν ϑερμήν σου ἀντίληψιν καὶ πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ ϑεῷ σωϑῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. καὶ (Ρ. 42) Χριστὲ 
βασιλεῦ, ταῖς τοῦ μεγαλομάρτυρος τροπαιοφόρου καὶ ϑαυματουρ- 
γοῦ Γεωργίου σου πρεσβείαις ἐλέησον καὶ σῶσον πάντας ἡμᾶς. 
ἀμήν. Ὁ. 48 οὐ 44 11] οογηϊδαγ; Ρ. 48: Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Ἀρκαδίου ἐπισκόπου Τριμυϑοῦντος ἐγκώμιον εἰς 
τὴν ἀνακομιδὴν ὁμοῦ καὶ κατάϑεσιν τοῦ τιμίου σώματος τοῦ 
ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου ἐν 
τῷ εἰς Αὐδδα ναῷ αὐτοῦ. ἴπο. Συγκαλεῖ πάλιν σήμερον ἡμᾶς. 
ὦ φιλόχριστοι, ὃ φιλόστοργος οὗτος τῆς εὐσεβείας τὲ καὶ ἀλη- 
ϑείας καλλίνικος μάρτυς Γεώργιος... 68. Ρ. ὅθ... σὲ δοξά- 
ξομεν, σὲ ἱκετεύομεν, πρὸς σὲ καταφεύγομεν, ἐπὶ σοὶ ἠλπίσαμεν 
καὶ εἰς σὲ πιστεύομεν ἐλεῆσαι καὶ ἐπιστρέψαι τὴν αἰχμαλωσίαν 
ἡμῶν, ὅπως ἀγαλλόμενοι δοξάξωμεν σὲ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα νῦν καὶ ἀεὶ... Ῥ. ὅ1 5 π1}] οομπύϊποηῦς τ. ὅ8: 
Νικοδήμου μοναχοῦ ἁγιορείτου λόγος ἐγκωμιαστικὸς 
εἷς τὴν ἀνακομιδὴν ὁμοῦ καὶ κατάϑεσιν τοῦ τιμίου σώματος τοῦ 
ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου 
ἐν τῷ εἰς τὴν Αὐδδα. ναῷ. ἴπο. Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ τίς ἀπὸ 
τοὺς ὀρϑοδόξους νὰ μὴν χαρῇ; ... 68. Ρ. 80... εἰς δὲ τὴν 
μέλλουσαν ἀξίωσέ μας διὰ τῶν πρεσβειῶν σου τῆς ποϑουμένης 
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σωτηρίας καὶ τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος, ἧς γένοιτο πάντας 
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανϑρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

᾿ Χριστοῦ, ὦ ἡ δόξα... Ῥ. 815 νϑουδθ: Ρ. 88: Κωνσταντίνου 
Δαπόντε τοῦ μετανομασϑέντος Καισαρείου λόγος 
πανηγυριπὸς διὰ στίχων εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον τὸν μεγαλο- 
μάρτυρα καὶ τροπαιυφόρον. ἴπο. 

Ζὲν λάμπει τόσον ὁ λαμπρὸς ἥλιος ἀνατέλλων 
ὡς ὁ λαμπρὸς Γεώργιος ἐλϑεῖν σήμερον ϑέλων. 

685. Ρ. 98: 

Καὶ ὡς καϑὼς ἕως ἀργοῦ λόγου ἀπολογίαν 
ϑέλομεν δώσει τῷ ϑεῷ εἰς κρίσιν του τὴν ϑείαν, 

Οὕὔτω καὶ ἕως τοῦ καλοῦ λόγου καὶ σωτηρίου 
ϑέλομεν λάβει ἀμοιβὴν δόξαν παρὰ κυρίου. οἵ. Ρ861 (68) 86 

ἙΕὶς δόξαν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν τοῦ ἐνδοξαζομένου 
ἐν τοῖς ἁγίοις ἅπασι, καὶ τῆς ἀειπαρϑένου. 

Ὅτι αὐτῷ πρέπει καὶ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος 
δόξα, τιμή, προσκύνησις, αὐτὸς γὰρ ϑεὸς μόνος. 

Ῥ. 94 1] οοπύϊποὺ; Ὁ. ϑὅ: ᾿ϑανασίου Παρίου λόγος ἐγκω- 
μιαστικὸς εἰς τὸν πανένδοξον τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα καὶ 
τροπαιοφόρον Γεώργιον. ἴπο. “ὲν δύναταν νὰ εὑρεϑῇ εἰς τὸν 
χόσμον καὶ εἰς τὴν ὑπόληψιν τῶν ἀνθρώπων κανένα πρᾶγμα 

οὔτε τόσον τίμιον οὔτε τόσον ἀγαπητὸν καὶ ἀξιοσπούδαστον ἔξω 
ἀπὸ τὴν πρόσκαιρον τούτην ξωήν... θ685. Ρ. 108... συμπαρά- 

 λαβε, τροπαιοφόρε, ἄξιον συμπρεσβευτὴν καὶ τὸν μέγαν καὶ μυ- 
γοβλύτην ϑεῖον Ζημήτριον, καὶ ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα 

 πχαϑὼς τὸ ϑεῖον ῥητὸν ἀποφαίνεται, καὶ ἀξιώσατε ἡμᾶς τοὺς 
ταπεινοὺς νὰ τελειώσωμεν ἐν μετανοίᾳ τὸν ἐπίκηρον τοῦτον 
' βίον, ἵνα τύχωμεν σωτηρίας ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 
ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος. ἀμήν, Ὁ. 106---1Ὦῷ Π1}] Βαροηῦ; Ρ. 118: 
 Θαύματα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ 
 τροπαιοφόρου. Θαῦμα περὶ τῆς κόρης καὶ τοῦ δράκοντος (οἵ. 
ἰπῆτα Ὁ. 11488); Ρ. 119: Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
περὶ τοῦ δαίμονος (οὗ, ᾿πΐτῶ Ὁ. 18058);: ἡ. 121: Ἕτερον ϑαῦμα 
παράδοξον τοῦ ἁγίου Γεωργίου περὶ Θεοπίστου τοῦ ἀπολέσαν- 
τοῦ τοὺς βόας αὐτοῦ (οἷ. ἰηΐτω Ὁ. 4855); Ρ. 181: Ἕτερον ϑαῦμα 
παράδοξον τοῦ ἁγίου Γεωργίου περὶ τοῦ ϑανατωϑέντος στρα- 

τιώτου (οἷ. ᾿πΐτῷ Ὁ. 9488): ». 18: “Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ ἁγίου 
ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου περὶ τοῦ 
 ἁρπασϑέντος νέου (οἵ. ᾿Ἰηΐτῶ ΡὈ. 1858); Ὁ. 1388: Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ 
᾿ πανευδύόξου καὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου περὶ τῶν Σαρακηνῶν 
(οὗ, τηΐτα Ῥ. 985); Ὁ. 141: Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
περὶ τοῦ Σαρακηνοῦ ὁποὺ εἶδε τὴν ὀπτασίαν εἰς τὸν ναὸν τοῦ 
ἁγίου, δι’ ἣν καὶ ἐμαρτύρησε (εξ. ᾿πῆτο Ρ. 6658); Ρ. 141: Ἕτερον 

 ϑϑαῦμα τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περὶ τὸ κιόνιον 
τῆς χήρας (οἵ. ἰηΐτα Ρ. 858); Ρ. 149: Ἕτερον ϑαῦμα παράδοξον 
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τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ ϑαυμαστοῦ Γεωργίου περὶ τοῦ ἁρπα. : ἁλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ σϑέντος νέου (οἵ. ἱπῆτα, Ρ. 1958); Ρ. 1ὅδ: Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ ἢ 
πανενδόξου καὶ θαυματουργοῦ Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου περὶ 
τοῦ ἁρπασϑέντος ἑτέρου τινὸς νέου (οἵ. ἰπῆτα Ῥ. 101 88); Ρ. 17: ι ν᾽ 4 Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ πανυπερενδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ τρο- αρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος 1 ἑωργίου τοῦ τρο- 
παιοφόρου Τ᾿ εωργίου περὶ τοῦ σφουγγάτου (οἴ. ἱπέτα Ῥ. 104 58); παιοφόρου ἀντιγραφ 
Ρ. 160 νδοᾶῦ; Ρ. 161: Μακαρίου τοῦ Χριστιανοπούλου ᾿ ἢ ἐγκώμιον εἰς τὸν πανένδοξον τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα καὶ τῆρος (Ξ-- ᾿ἰθίποι Νοσιηδιὐθσὺ δραὰ Κυθιηθδοῦου 1. ὁ. Ρ. 41 ΜΝ 68. 
τροπαιοφόρον Γεώργιον. «Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς διὰ τ 961 --- ΚτυμηΔΟΠοΣ 1. ο. δϊ, 188: Ρ. 262 ὍΝ ΟΟΙΆΡ τὴν ἌΣ: 1010,23 τὸ ὄνομά μου, ἀλλ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὃ ἀποκτείνας ὑμᾶς τ΄ 968: Λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὴν ἀνακομιδὴν ὁμοῦ καὶ κατά- 
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ ϑεῷ.» ἴπο. Εἰς ἔκπλζηνξιν καὶ 
ἀπορίαν ἔρχεται χωρὶς ἀμφιβολίαν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς... 6. 
Ρ. 1719.... καὶ τέλος πάντων, νὰ ἀνεβῶμεν ἀπὸ τῆς γῆς τὸ κέντρον 1 ᾿ ἥν ἄνωϑεν τῆς οὐρανίου σφαίρας καὶ ἡμεῖς, νὰ ἀπολαύσωμεν σὺν νὴ χαρῇ (οἵ, βαρτῶ ἢ. ὅ8)... 68. Ρ. 214... τοῦ ἀφῴμν ἡρίὰ ἡμᾶς 
σοὶ τῆς ϑεώσεως ὑμνολογοῦντες ἀκαταπαύστως καὶ δοξάζοντες τὸν ἐν μὲν τῇ παρούσῃ ξωῇ ἀπὸ παντοίας βλάβης ΨΌΉΡΙΆΣ ΦΆΑΥΘΕ, ἕνα καὶ μόνον ἐν τριάδι δοξαξόμενον ϑεόν, ᾧ ἡ δόξα... Ρ. 180 ἐν δὲ τῇ μελλούσῃ ἀξιωϑῆναι ἡμᾶς πὴ σουψου φυμυρνί δῷ 
γϑοῦδ δῦ. Ρ. 181---871: Ὕμνος εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ μεγαλο- ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἢ δόξα .. μρλίω πὴ 
μάρτυρα καὶ τροπαιοφόρον Γεώργιον περιέχων ἐν συνόψει τὸν Ππραδ, 564 οὐϊδιη τὸ ἰρβῶ αἰ δοσὺ ῥῦσαι ἃ ΒΡΘΙΊΟΤΘ ΒΟΙΏ118, 
βίον αὐτοῦ, τὰ ἀϑλα καὶ μερικὰ ϑαύματα (οἴ, ἱπῆτα Ῥ. 148 58): τ ; ; δῇ Ῥ. 188 νδοὺἃ ϑϑὺ; Ὁ. 189: Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου με- ψιχοῦ πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου, διαπρέψαντος ἢ 
γαλομάρτυρος καὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου ἀντίγραφον ἐξ ἀρ-" ,)γ' αἰῶνα, τῶν τῆς Κωνσταντίνου σκήπτρων Ἀρατοῦντος Μιχαὴλ 
χαιοτάτης μεμβράνης, ἥτις σώξεται ἐν τῷ Κουτλουμουσιανῷ κελλίῳ τοῦ Παλαιολόγου, λόγος εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα 
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν εἰσοδίων ἄνωϑεν τῶν Καρεῶν ὅπου ἡ 
ἀντεγράφη τὸ παρὸν μαρτύριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου καϑὼς συνε-  ξομένων (οἵ. 8 551. ον». ΧΧΥ--ΧΧΧΙΥ, Καυυτ Ὀ8ΟΒΘΥ ]. ο. Ὁ. 220 58) 
τάχϑη ἀπὸ τὸν τοῦ ἁγίου δοῦλον Πασικράτην. ἴπο. Διοκλητιανοῦ Ὦ ἡ ᾿ οϑ τοῦ τυράννου τῶν τῆς Ῥώμης σκήπτρων ἐπειλημμένου.... (ΞΞ- τηδι- χοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου 
ὑγυίατη ἃ ΤΠθοάοτο Πδρπορϑύθβ οοπἔδθονατη οἵ, Κυυτηθθοιθσ, θὲ ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου χειρογράφου τοῦ ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ 
Ὦ]. σθογρ' Ρ. ὅ958) 68. Ρ. 207 αἰϊΐθ δ)ὸ ἃρυὰ Κυυθδομου... α ὃ ; ᾿ καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν κλίνας τὰ γόνατα ἐξέτεινε τὸν ἑαυτοῦ τράχηλον (οῇ, Ἰηΐτα Ρ. 2), απο ᾿πἰδίατα βθαυϊθατν Ρ. 818: Εν Παλαιστίνῃ κατὰ 
καὶ κρουσϑεὶς τῷ ξίφει ὑπὸ τοῦ στρατιώτου ἐτελειώϑη ἐν κυρίῳ .᾿ τὴ ἢ 
ἐμαρτύρησε δὲ ὃ ἅγιος Γεώργιος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς μηνὶ τὴ, κάσα 
Ἀπριλίῳ εἰκάδι τρίτῃ ἡμέρᾳ παρασκευῇ ὥρᾳ ξ΄. ἐγὼ δὲ Πασικράτης Ῥ. 8); Ρ. 321: ᾿Επελϑόντος ποτὲ στρατεύματος “γαρηνῶν τοῖς μέρεσι 
ὁ [Ῥ. 208] δοῦλος τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀκολουϑήσας τῷ ἐμῷ δε- ᾿ τὶ ὃ ᾿ σπότῃ ἐπὶ πᾶσι τὰ ὑπομνήματα βεβαίως συνέταξα - καὶ μακάριος δὲ πρὸς ἑτέραν μίαν καὶ μόνην (οοττοχὶ 6Χ μόνον) ϑαυματουργίαν 
ὁ πιστεύσας Χριστῷ τῷ ἀληϑινῷ ϑεῷ καὶ σωτῆρι ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ το . εἰδέναι ὑμᾶς ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις νῦν τε καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας βούλομαι... (οἴ. ἱπέτω ». 18) 68. Ρ. 88δ.... καὶ κατεύϑυνον τῶν αἰώνων. ἀμήν (οἵ. Κυυμηθδομον 1. ὁ... θυ τϑῖπθ Νοσγιηδιῥοχίς. πᾷ 
Ῥ. 1, 7 οϑὺ αὐϊάθιη ἰαχύμβ αἷο οοτηροβιθαβ 6, Βοαυθδιθπηρ ἀ68 
ῬΒθοάοτοβ Ὀδρῃποραῦθβις αἱ ἀδδίπὶδ Ρ. 196 νϑι!8Β καὶ πῶς ἐπὶ 
τοσοῦτον προήχϑης ϑρασύτητος ὥστε μετὰ τοσαύτης τόλμης καὶ 
τῷ φοβερῷτούτῳ βήματι σαυτὸν ἐπιδοῦναι; ὁ ἅγιος Γεώρ[ρ. 1960] γίος 
εἶπεν" ἐμοὶ τὸ μὲν πρῶτον καὶ τιμιώτατον ὄνομα Χριστιανός [οἵ. 
Κατα θ οΠ 6: 1]. ο. θ2, 34] ΔΌΒΐπο ἀβαὰθ δὰ ἤποιῃ (ρ. 208) Βα ϊ Γ 
0 6 τϑῖπθ Νουχηδιὑθχί" νου Ἷ5 εἰμι" τὸ δὲ ἐν ἀνθρώποις Γεώργιος 
λέγομαι, οὕτως εὐδοχήσαντος τοῦ ϑεοῦ μου [οἵ Κυπτιθθοβου ἷ. ὁ. 
44, δ] Ῥ. 2095 νϑοδηῦ; Ρ. 211: Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 

Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου ἐν τῷ εἰς τὴν Λύδδαν τῆς Παλαιστίνης 

ϑοὰ. Μοβαυθηβὶ 381 ἢ, 8--167, αὐδτα ἰηῦγα 1. 6. ΔΡροβαϊ; βθαυσθῃ- 

ἄν δάμυς 10 [ο]1α γϑοῦδ. 

᾿. Οοάϊοθπι πὰπὸ τϑυθγθηαὶ ΡΡ τποπᾶϑίθυ!! [ΟΒΔ ΡΒ 10Π ΒΌΤΩ μηδ 

Βοπογοϊθηξία, ταὶ ἀϊαί᾽α5 Μοπδοιτϊ δχοαύθπᾶθτῃ ρθυταϊβθυαηῦ. 

᾿ ὅ, Οοὰ, ΟΠ ΑΙΚΙὶ, Βομοϊαθ ὑμθοϊοσίοαθ 89 ομαυθδοθαβ ἃ. 189 

[01]. 809. ᾿πἰςϊο ταυθϊαβ: ῥτϑθίοσ 8118, ΒΑ ΘοΟρταρμῖοϑ ΘΟΠ ΙμΘηὐατ 

᾿ ΠΩ τηϊγϑοῦα, 5. ΘΘΟΥΡῚ!: Θαῦμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 

ἧς; 
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Γεωργίου τὸ ἐν τῇ “ασαίων πόλει γενόμενον καὶ περὶ τῆς κόρης πιιρὶ τῆς ὀπτασίας τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἔ. 61---Θὔ" (οἷ. Ἰηΐτγα 
καὶ τοῦ δράκοντος ἔ. 959 ---δ4ν (οἵ. ὈΥδομΘη ΠΩ͂ΘΥ Ῥ. 108 85): ; 181 ἴὰ αρρᾶγαΐα οΥ6Ὸ - Ο); Περὶ τῆς κόρης καὶ τοῦ δρά- 

Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περὶ Ἐ΄Ὶ τος ἵ. 66"--ἴ2 (οἵ, Πγδομθηνγαπᾶοι Ὁ. δ2 -- Ε); 8 ἀδθίηομθ 
τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ κίονος ἴ. 3δῦ---ὅ1; “Ἕτερον ϑαῦμα τ τη6 ἱπβοτίρυϊοη 6) ἕ, 12---τ47, Ζιήγησις περὶ τῆς τοῦ ἁγίου ξώνης 
τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περὶ τοῦ παιδὸς τοῦ ἀναρπασϑέντος ὁ 76. -Ἴ8, ααἱ ἐοχίαβ Ῥμούορτδρῃῖοα τύθ ἀθροὔμβ βθαυϊαγ 1ηἴτδ 

ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἴ. 251---θ8; Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ μεγαλομάρτυρος “ 134588. ΖΔιήγησις περὶ τοῦ παραδόξου ϑαύματος τοῦ ἁγίου καὶ 
Γεωργίου περὶ τῶν Σαρακηνῶν 208--Ο8᾽, Ἕτερον ϑαῦμα περὶ " μγενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ γεγονότος 
τοῦ ἁρπαγέντος νέου ἀπὸ Συρίας ἴ. 268) --Θοὔ;: Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ “ν αἰχμαλωτισϑέντα παῖδα καὶ παρ᾽ ἐλπίδα διασωϑέντα ἔ.18---τοῦ; 
πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περὶ Θεοπίστου τοῦ ἀπο- στ᾿ ρον ϑαῦμα καὶ παράδοξον τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ- 
λέσαντος τοὺς αὐτοῦ βόας ἴ. 260ὅ---697: “Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ μεγα- " γίου ἐν Καππαδόκοις ἐπὶ βασιλείας Θεοδοσίου ἴ. 106 ---10Ύ. 
λομάρτυρος Γεωργίου περὶ τοῦ ἀναιρεϑέντος στρατιώτου ἔ.269"--Τῶ͵ ἢ 9, Οοά. Ρατίβίπαβ οἰσβάθπι ὈΪΌ]]οὔμθοδθ 710 (ο] τα ΟοΙΡου- 
αὉἹ ὑθσχύμβ, αὐθῖὴ ΒΙΠρΊ 115 Ὀσπθυοϊθηύα ΠῚ ΑὐομισθηαγἹ ων , πυβ 3498, ροβίοα Βοροὶαβ 28661,1) τηθτη Ὀσϑηθὰβ 8. 1816 ἃ ΟΘΟΙΡΊΟ 
τ. δύσθποραϊοβ, ἀἰγθοίοσ!β βοθοϊαθ ὑμθο]ορίοαθ, ΡῈ. ΑἸαηπαχη τπρβογύίθσο οὖ ὑα θυ ]ατῖο ἢ Θχαγαύαβ [0]1. 268 οομυϊποῦ ρσϑοῦθυ 8118 
Ὦ. ΤἈυκγαϊάθ5 Κομπδύθηἰηϊαθθ ἀθβου θπ στη οαγανῦ, βραυϊῦῃ ᾿. σἱορταρ ΐοω  Βᾶθο ταϊσϑοῦ]δ 8. Οϑουρὶ: Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ 
Ἰηΐγω Ὁ. 98 58. : ᾿ ᾿.. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περὶ τοῦ δράκοντος ἴ. 12---47 

0. Οοά. Πα τη δ τ5 ρῥἱαῦ. Χ, 81 ομαυύθοθαβ 8. ΧΥ͂ [0]]. 88ὅ κπὴρ Πυδομθη τ ιημ 6 Υ Ῥ. ὅ3 ἰπ Φρρατγαύα οὐ ΐθο -ς Α); ἀθ ἀδθιποῃθ 
οοηιπθὺ αἸΘ βου ΠΟΥΆ1]185Ἶ) οὖ Ποὺ ταϊγϑοῦ] τη 5. ΟΘΟΥΡῚΪ ἐ γ4"--τῦν (οἵ. ᾿Ἰαΐτα Ρ. 129), αὐδγατα παγγϑίϊοπατη ῬμοὐΟρΎϑΙητηδ 
Θαῦμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περὶ τῆς εἰκόνος το οὶα 
αὐτοῦ ἴ. 18θ".---189 (οἵ. Ἰηΐτα Ῥ. 90). 10. Οοὰ. Ρατγίβίπμα5 οἰυβάθια ὈΪ οὔποθ 1164 (οἸίτη Βι6- 

ἡ. Οοα, Μοβαυθη 5185 ὈΙΌ]:οὗ. ΒΥ πο 4118 881 τηθη τη. ἃ. 1028. σΠη8 9899 ομαγύδοθυβ 5. ΧΥ͂---ΧΥ͂Ι [0]]. 810 ὦ Ρ] τὶ θαΒ πιϑηῖθυβ 
ὃ ΤΠΟΉΒ8ΟΠΟ ΤΈΉΘΟΡΒ8Π6 5) οχαγαῦμβ [01]. 867 ἐθχίαβ ἀορτηδύϊοο8 οἱ ᾿ ἰρύαβ, ἴῃ αἀὸ ρτϑθύθυ αἰϊα ΒΔρΡΊΟσΤΔΡΙοῶ 8) Ἰορσαμθαῦ Πδθα τη]- 

Θχθρθίϊθοβ ὅ θχὶθοῦ οὖ Βαθὸ τηϊσϑου]ο 8. ΘΟ ΘΟΥΡῚΙ “ιήγησις ϑαυ- ταραϊα 8. Οθοσρί!: Περὶ τοῦ Θεοπίστου ἕτερον ϑαῦμα ἢ. 99--104:; 
μάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Γεωρ- πτασία καὶ ϑαῦμα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου καὶ μεγαλομάρτυρος 

γίου οὐ αὐἱάθια: ἂθ ΘοἸυτηηᾶ νἱάπδθ ἔ, 8---9 (οἵ. Ἰπῆνα Ὁ. 2 ἴπ' ΤῈ γογίου ἴ. 104"--108, ουϊτ5 ὑθχύαβ ῬΒοϊοργδιησηδῦθ 88 ΒΌΤΙΩ, 
δρρατγαύα οἰ 160); ἀθ ᾿τηαρὶηθ ρουίοβϑα ἴ. 9---10 (οἵ. Ἰηΐἶτῶ Ὁ. 8 ἴῃ 
δρραχδῖα οὐἹῦϊοο); (6 ἴαγθπθ Ῥαρϊαροπθηβὶ ἔ. 10---11 (οἵ, Ἰπῆγα πεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἴ.108--110 (561. 46 ἀτδοομθ οἵ, Ὀτδομθη- 
Ῥ. 18 ἴῃ δρραγαῖαᾳ οὐἹθϊθο);: 46 ἢ]10 ἀοῖβ ᾿Θομΐβ ἢ 11---τϑῦ (οὗ σψαπαογ Ρ. ὅ2 ἴῃ ἀρραταῦα οτἰ ῖοο --- Κ); ἀθ ἀδϑιίθοπθ ἢ, 1105--112. 
ἰῃηῖνγα Ὁ. 1858) ῬγῸ ααΐθβ ξα061}18 Ῥῃοθορτδιητηαῖθ ἀθὰ8 βατηθ. 6Ὸϑ ΠῚ, Οοά. Ρατίβίπαβ οἰυβάομι ὈΪΟ]οὐμθοδθ 1190 (οἸ τι Ο0]- 

8, Οοα. ΡαΙΙβῖ πα 5. ὈΪΌ]]οὐμθοαθ πϑύϊομα!β 401 (οἸ τα ΘΟ] οῖ- μουξϊπαϑ 6108, ροβύοα Βοσία5 2850) οματίδοθαβ ἃ, 1668 ἃ 1ηοὸ- 
ὑϊηὰ8 6007, ροεύθα Βδρίυβ 2991 ὅ35) ὁματίδοθαβ 5. ΧΙΥ ---ΧΎ [0]].1172. ΠΆΟΒΟ ῬΑρΒηυΐίο ἢ) οχαγαῦαβ [0}}. 2600 Θχμϊρθοὺ ἀΐνουβοβ ἰθχύμβ 
οομὐϊηθῦ βοϊατῃ ἰθχύυβ ἀθ 5. ἀ ϑογὸϊο 3) οὖ αὐἰᾶάθιη Πᾶθο τηϊσϑοῦΐϑ: μοπαϊ]δἰϊοοβ οὐ Βαρὶοσταρΐοο55) οὺ Βοὺ τηϊταο]ατα 5. Θθουρὶ: 

ἫΝ Ἕ Ἔρος λόγος καὶ διήγησις πάνυ ὠφέλιμος περὶ τοῦ Σαρακηνοῦ δ 1) οἵ. Απρ. Μαγ. Βαπάϊηϊαβ, Οδίαϊορυβ οοαΐουμη τηϑηβουρ- τοῦ πιστεύσαντος εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ μαρ- 

τοσαχη ὈΪΌ]]οἴμθοαθ Μοάϊοθδο ᾿δυγθηϊίϑηδο 1, ΕἸογθηίίδο 1704, τὺρ τυρήσαντος ἐπὶ τῆς βασιλείας Μήρμηνος τοῦ κατὰ τῆς αὐτῆς 
Ῥ. 4958. ᾿ Ὀλλ δ ΑΝ αἱρέσεως βασιλεύοντος τῶν Σαραχηνῶν τῆς Συρίας καὶ Ἀράβίας 

2) οἵ. Μ. γοροῖὶ-Υ. Θαταϊμαῦβοι, 16 ρυϊθοβίβομθη ϑ'ομγθῖ 6 ἡ Ἱεροσολύμων τοῦ αὐτοῦ Μάρκου μοναχοῦ ἔ. 311"---2117, αἀὐδιη 
ἀρβ Μιίύθιαιίοσβ απ ἄρ Βιομπμδίββαποο. ΧΧΧΙΙ, Βοι μος χαμὰ βογίαιη ἀτίθ ρῃούορτωρίοω ἀϑριοίαπι νἹᾶθαβ ᾿Ἰηΐγω Ὁ. θά 88. 
Φρυίτα! Ὀ]αἰὺ ἐσ ΒΙ]]οὐμΘ Κβύσθθθα. Τιοἰρχὶρ 1909, Ρ. 14. ΓΝ ; ἶ ᾿ς 19. Οοα. Ρατίβίμαβ οἰυβάθιῃ ὉΠ] οὔμθοαθ 1604 (οἸτα ΕῸη- 

8) οἵ. Ὑ]δαϊταῖν, Ὁποτομδυμάθοκοθ Οπμοδηῖθ Ῥγκοπηκοῖ ΜΟοκΟμ- [60 δαάθηδὶβ 116, ροϑίοω Βορίαβ ΜΟΙ ΧΙΧ, 1282, 2991) τηθϑιηῦτα- 
ΘΚΟῊ ΟΠΒΟΙΔΙΡΗΟΝ (ΠΔΤΡΙΔΡπιΘ) Βπόποτθκη. α. 1. Ῥγκοπποι ΓΡΘπο- ἢ ᾿ 5 ΠΘῸΒ 8. ΧΙ [0]]. 298 ρτγδαθϑύϑθι. αἰΐὼ Ββασὶορταρμίοω ὁ) οοτηρ]θοί αν 
κα. (γβύθυμδίβομθ Βοβομτθι θαηρ ἀθὲ Ηδηἀβομυι θη ἄν Μοβ- 
Καῦθυ ϑυποαδ) ΠΟΥ μΘΚ. 1. ατίθοι. Ηδπαβοτ θη) Μοβκδὰ 

 Θαύματα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου οὗ 

1894, Ρ. ὅ74. ὁ ἴ ' ᾿ς ἢ οὗ γοροὶ- Οαταϊπμδαδβοη 1. ο. Ρ ΤΊ. 
4) οὗ. Οδἰαϊοραβ οοἀϊοῦτη ΠΔρΊΟρτΔΡ ΕἸ θοσατα στϑθοοσάχη ὈΪ0110.-. ΦἜΒ) οἵ, Οαξαϊοσαβ οἱ. Ῥ. 885. 8) 1. ὁ. Ρ. 0685. 

ὕμβθοδθ πδίϊομα!β ῬΑΙΙΒΊΘη518, ϑαϊἀογαηὺ ΗΔΡΊΟΡΤΑΡΗΪ Βο]]αη- Ζἀ4) οἵ γορθὶ-αδγαϊμδαβθη 1. ὁ. Ρ 879. 
αἸδπὶ οὐ Ἡ. Οτπουί. ΒΙΌΧΘΙ]Β 1896, Ρ. ὅ 5. ᾿ς δὴ οἴ. Οδἰαϊοραβ οἱἷΐ. Ῥ. 91 5. 6) 1. ὁ. Ρ. 2148. 

-Σ 

τ 

ν' γαϊνατ ᾿πΐτῷ Ὁ. 137; ϑαῦμα γενόμενον ὑπὸ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου 



»».- 

μὺ 

ΧΙΥ ΡΒΟΒΕΘΟΟΜΕΝΑ : ῬΡΕΟΙΕΟΟΜΕΝΑ ΧΥ 

αὐϊάρθγη: ἀὯ6 οοἸαχημδ νἱᾶάσπδο ἔ 1705--- 78 (οὗ, ἰπῦγω Ῥ. 3.858): ἂς Ἢ ἡ8) 110 ΘΟΟ]Θβῖδθ 5. ἀΘΟΥΡῚ (οἵ, Ἰπέτω Ὁ. 184) ; οΟἸ]αὐϊομθια μα ϊὰΒ 
ἸΠΊΔΡΊΠ6 ῬΘυοββο ἢ. 178--- 47 (οἴ, Ἰηἴγα Ὁ. 888); ἀθ ἴυσθηθ ῬΆρἘ]α.- ξροχίαβ Ὀγ. ϑ'ὑθϊμ Βουηδθ νϑυβαῦμβ ταὶ θθπθυοὶθ Ῥσοουγδανῦ. 
ΒΟΠΘΗΒῚ ἔ, 1747-- ΤΊ} (οὗ. Ἰηΐτα Ὁ. 1888), ααλ οχίαβ τί ρῃοίοὉ ΞΟ... ᾿ : ; ἀν νῶν: 
δτδρΐοω ἀθρίουϊ βαμὺῦ; βρθοίτηθη Βαϊὰ8 οοὐϊοὶθ (ἔ, 1107 οὐ 171 ΑἸ1ο5 δάβυο ΡΊΌΓΟΒ (Οα 1668, ααϊθα8 Β[πρι}}8 9 ἃ 

Ἵ πποπίαῦ, ΘΠΌΤΙΘΥΑΥΪ ἴπ ΠἰΌγΟ, ααἱ ᾿ΠΒοΥ 1 ..10)85 ΠΥϑομθη- γ᾽ αθὰ8 ἴῃ ἤπθ Ὠὰϊὰβ 1106]]]. 4 : 
18. Οοά.  ὐϊοαμαβ 1180 ομαγθαοθαβ 5, ΧΥ͂Ι---ΧΥ͂Ι ἀϊνοσβὶ παπᾶργο Ρ. 14.585, ἀπόγαμα οΟαϊοσαπι ᾿ϑῖιθ08 ὑδηΐαμι δι ὑθχύθγα 

τη 8] 05 Θχδγαΐτιβ 0]], ὅθ, τη 8061] Δ ΘῈ ᾿ ὈΠΙΘΌΤΩ, δπποὸ ὑδχίμτη τϑοθπβοπᾶυ1η οἰθοὶ ἐσπι ααΐᾶ Βἰβίου!ο]46 1118, ααΐρρθ αὰδθ 

ον τς ἀδοθάδον χϑδυϑν ὐσδόγεκὸν Εὐνηγογθάσι ον ἐ- ᾿αἰπὶ ἸΘυ ΟΣ 5. τηοπιθηἰὶ, ἀϊσπαθ πὸρ βαπῦ, α86 ΟἸηπΙθυ8 8}]8- 

ἘΒ ταδηιβουρ ϊθ τϑοθηβθδηΐαν, ὕσπα αὐ͵α ᾿πᾶθ ρῬᾶγαχῃ ἔγιοῦτιβ 
λιμος καὶ γλυκύτατος κατὰ πολλὰ περὶ ὀπτασίας ἤν τις Σαρακηνός 
ποτε ἰδὼν καὶ ἐπίστευσεν μαρτυρήσας διὰ τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν ἴ ὃς. 15.) 

πρᾶυπᾶεαὺ ἃ ἰοχύμστη γϑοθηβοπάστη αὖ ραϊθὺ οχ θοῦ μοι Χριστόν ἔ.1--ΤΊ. ααἱ ἰοχύμβ ἀτίθ ρῬῃούορτδαρῃῖοω ἀθρίοὐαβ βθαυϊαν 
Ἰηΐτο Ὁ. 6ὅ 88. 

14, Οοἀα. εαὐϊοαμπ 8 1190 ομαγίαοθαβ ἃ. 1642 ἃ ΙΟ8Πη6 ῬὈ͵68- 
Ὀγύθτο ὅ ϑχαγαΐαβ [0]]. 1887 ααἱ οοπϊποὺ Ῥϑυτηα]ῦοβ ἰαχύαβ πδρίο- Γ : ; ἐγ} ἐλ υλδη " 
ΘΎΘΡὮΪΟΘΟΒ , ᾿πῦρσ αὰο8 οὐΐδιη Βίος καὶ πολιτεία καὶ ϑαυμάτων  αβάθπμι 116 ΥϑΌΙΟΠΘΒ 1Π 88ο θαϊζοπθ οοπΠοΙιθμαϑ, βθοα αι 
διήγησις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου: Εἰς, 6556, απ188 ἴπ ΠΌγΟ , 0) 45 ΠΥδομθηναπᾶογα (ρ. 4ὅ 55, 49 55) ΟΠ 
ἢν 1845 ρθε. ἩνΕ ἀθ τῆγσπρις σϑὴ ἜΗΝ ὼς Ρ. 81, δ: εδὲ απο τποπθᾶχῃ: οὐΐδιι μ16 ΠΙΡΥΔΙΙΟΥΙπῚ ΘΥΤΌΤΙθΙ8. ΠΙΘΤΘ 
ἴῃ ἀρρδγαύα οὐἰ ϊοο --Ξ- γαθοθαϊῦ μἰβίογίδμη ταϑυυΥἹ; βθαυϊΐου ὁ Ὶ «ον . - . ι : ' 
Μθν) ἰαϊημμήμνι ἰδ μομένοΝ νἱάσαο, ααοὰ ἐξα]ο οατοὶ (οἵ, ἱπέτα! δ ΟσΥΔΡΙ1018, αὉ] Ῥθσταυ ἱ τϑρθυταπῦαν, ΟἸΔΠ1ΠῸ πο] ΘοὐΙβ 

ξοχύστη ΥΔΥΙ 516 ΘΟμΙΘούδπ 0 ΘΟΥΓΘΧΙ. Ῥ. 2), ἀρὶπᾶρ ἢ. 1897 ἕτερον ϑαῦμα (ἀθ ἴὰανοεπθ Μυθ]θπθμβὶ οὗ ἴθ ᾿ ᾿ αὐν 
 Βοβίαὐ στγαΐαιη οἴβοίατη, αὐ οπππὶθὰ5 Πα]ὰ8 1106}}1 [δαΐο- 

᾿μήάσπι οοὔϊοῦτα ἴθ ὡρραγαία οΥἱδίοο παυγϑίϊοηΐβ 46. υἱβίοπθ 
81 ἐἰ ΟϑοΥρῚ! δαποὐαι!β (οἵ, Ρ. 187 585). 

᾿πΐτω Ὁ. 1008), ἢ 190 ἕτερον ϑαῦμὰ (ἀθ 1100 οὗ, ᾿πῆτω Ὁ. 108 885), 
ἔς 1907 ἕτερον ϑαῦμα (46 Ὀυθυβ ΤΒΘορίβιϊ οἵ. ἱπῖγα Ῥ. 4488), τθα5 σταίϊαβ γϑίθσϑιυ αὐδπὶ τηδχίτηᾶθ οαπὶ ΠὨῸ ρῥγδθἔθου 8 

ἀν γδ, σα. ψαϊιθαπν Οὐξοβοιίαμαν 416 οἰβείαοουο ο. ΧΙΥ ὑἰδΗοθμθοασυπι Μοπαοοηδῖδ, Ῥατίίοπία, ΑἸορτοθίαῃδο, Πιδας- 
[01]. 481 ῥτδϑίθυ γαχίαβ Βουηη]δ8 4) οοπεϊποὺ ᾿, 290 Μερικὰ ϑαύ- τΤοπίϊδηδθ, Υ αὐϊοαπιδθ, Αὐμθηϊθηβὶβ (Ὁ γ. ΒΟ] 98 ἈτΩ]ΟΙ 18. τα] 1. 
ματα τοῦ ἁγίου Γεωργίου, απἱ ἰοχύαβ ἤπθ ταυθ]ι8 ἀ6 οοἰσσαμα, δοπίαποίο), ΜοβΒα ΘΠ818 οὺ Ομ] οΙ πθ 515, ὕστα Α. ΗΘ ΒΘ ΗΠ ὈΘΓρ 
γ᾽ σδθ ῬῃΟύΟρΡΎΔΡ ΕἾΘ ΘΧΡΥΘΘΒὰΒ βθαυϊξον ἰηξγα Ρ. 2. οἱ Ο΄ Υογτιᾶπη Ῥγϑθοθρίου! 5 ὈΘΠΘΥΟ] ἢ ὑἸ5βἰτη185, ρυϑϑίθγθϑ, 

ΤῈ Θ68,, 1. Κα! ὐβαπακὶβ, Ρ. ϑθτηδπη ἃιαϊοἶβ, αἱ ΘΟταὶῦου τη Οοά. Μοπϑοθ 8185 ἰαύ. 14 478 Τηθυη Δ ΠμΘῸΒ 8. ΧΙ] [0]]. 144 : ; ; 168, ὅ Ἰγ8ΟῸ] 18. Β. "ΗΕ Ἐς ἡρρμαρν ; τ᾿ τ ἐν ον ἩΜδ κυρροοῤουκοζμον τλε ἀύη ον ἦγ} ἀιρεδρνφιοηυ φοραν ἀθλενμ εριρ δ! ἴῃ Ρ]ΔΡΊ]18 ΘΟΥΥΙρΘΠαΪβ οὐ ὑθχίϊθιβ θιηθπᾶϑηα1]5 Δα! ασοσαηὖ. ἢ 1---ὖὖ γαϊσϑοῦ]ατη ἀθ ἀσϑοοπθ (οὗ, ᾿ηΐτὰ Ρ. 11 58), ἢ ὅγ---ο ἂς 
ἀδθιηοηθ (οἴ. ᾿ηἴτα Ὁ. 181 58); ἢ, 6--- 9 ἀθ τηϑηβίοηδυῖο οὐρύο (οἔ, 
ἰπῆγω Ρ. 164). ᾿ : 

Οοά. Οωρτῦα}1 8. ΤΟ 18 ἰπ Τ᾿ ύῦθτϑπο Α 19 τηριρχδ- 
ὨΘᾺΒ 5. ΧΙ ΧΙ [01]. 290 οοχμηρ]θουῦ αι: ῬΘυρ]υγθΒ ὑθχίυβ δαρίο- 
ΘΎΔΡΒΙΟΟΒ ὃ; αὐοδϑα τοῖὰ ποβύγϑτη βρϑοῦδῦ τηϊγαοαϊαχη 46. τηϑη- 

κι δ 
ΈΨΆ, 

τ Ἷ 

ΣΝ 

ΠΟ ΜοηδοΝ ΙΧ. Καὶ. Μὴ! 1918 ἀϊθ παία]} 5, Θθουβ. 

1). Οαἰαϊοσὰβ σοάἀϊοσχα ΒΔρΊΟρΡΥΔΡΒΙ Θοσασα ροτϑθοογάσα Ὀ10]10- 
ἴμθοᾶθ γαίοαπαθ, οαϊἀθσαμὺ Ηδριοσταρὶ Βο]]δηἀϊαπὶ δὲ Ῥίυβ 
ΒΥΔΠΟΒΙ α6᾽ Οδνδ}16 01, ΒΥΌΧΘΙ}]18 1899, Ρ. 99. 

2) οἵ. γορο!- ἀἀγαϊμαῦβθῃ 1. ὁ. Ρ. 114. 
8) Οδἰαϊορυβ οοαϊοῦτα ΒΔρΡΊΟΡΥΔΡ ΕἸ ΘΟΥΆΤη συθθοοσαχη Ὀ10110- 

ἴμβθοδθ γαίοδηδθ, Ρ. 102 58. 4) 1. ὁ. Ρ. 2388 58. 
ὅ) οἵ. Θυδομθη συ παοΥ Ρ. 180 5. ΡΨ 
6) οὗ, Α. Ῥοπορὶθὺ, οδἰδιοσιιβ οοἀϊουση Βαρὶορ ΡΒ] ΘοτΌτη 18- 

ὑϊπογατη ὈΪ]]οὐ μθοδαχα Βοχηδϑηδύατα Ῥυϑϑίοσ αὐϑιη Ὑαὐΐοδηϑθ, 
ΒτΌΧχΘΙ]18 1909, γΡ. ὅδ 58. 
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6 οοἸασπηπῷ νἱάσδθ. 

6 ᾿πηὩρΡῚΠ6 Ῥθγΐοβδα... 
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ΜΙΒΑΟΌΤΙΑ οι ΘΕΟΒΟΠ 



ΠΕ; ΟΟΌΜΝΑ ΥΙΌΌΛΕΗ ΒΕ ΟΟΙΌΜΝΑ ΥΙΟΌΛΔΕ ὃ 

ὃ; ἐπὶ τῷ αὐτοῦ ὀνόματι ἐκτισμένον εὐκτήριον οἶκον 
ἀνοικοδομῆσαι καὶ εἰς μείξονα κάλλος ἀνεγεῖραι βασι- 
λεὺς ἐγνωκώς, ἀπέστειλέ τινα τῶν ἐν τέλει, χρήματα 

πολλὰ παρασχόμενος, καὶ ἐκ τῶν δημοσίων ἀναλωμάτων 
δαπάνας χορηγεῖσϑαι προσέταξε, παραγγείλας τὴν οἶκο- 

δομίαν ὡς τάχιστα εὖ διαϑεῖναι. ἀπελθὼν οὖν ὁ τοι- 
οὔτος ἀνὴρ καὶ τοὺς ϑεμελίους καταβαλόμενος, τοῦ 

ἔργου ἀπήρξατο" ἐπεὶ δὲ αὐτῷ καὶ κιόνων ἐδέησε, περι- 
ἤγε ξητῶν, πόϑεν ἂν ἀξίως τοῦ οἴκου ἐφεύροι καὶ κίονας. ἔ. 111 

σοά!Ραξ, “ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (-- ἃ. 38. Αρη}}18). 

υ ἢ ΤῊΝ Θαύματα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου" εὐλόγησον πάτερ. 

[1. θ6 δοϊαπαπᾶ γἱάσδο. Περὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ 

ναοῦ καὶ τοῦ κίονος 

Οοά. ΟμαἹκὶ, βομο]α ἐμ60]. 39, ἢ. 2555.} 

Ἐν Παλαιστίνῃ.κατὰ τὴν μητρῴαν τοῦ ἁγίου πο- 

χειται τοιγαροῦν ἡμῖν σήμερον ἡ παγκόσμιος καὶ σεβασμία αὕτη 
μνήμη τοῦ πανενδόξου ΑΜ ἀμμ ἀσιμνλονόν Γεωργίου, ἱερὰ πανδαισία 
καὶ τρυφὴ ἀδάπανος, τρέφουσα ψυχᾶς τε καὶ καρδίας τῶν πίστει 
καὶ πόϑῳ μετεχόντων τῆς πνευματικῆς ταύτης ἀπολαύσεως, μονον- 
ουχὶ τὴν τῆς ἀϑλήσεως αὐτοῦ καὶ ἀνδρείας καρτερίας τε καὶ 
γενναιότητος μαρτυρίαν ἀνακηρύττουσα, καὶ τῶν παραδόξων 
ϑαυμάτων ἐνέργειαν, οὐ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ πρόπαλαι γινομένων 
ἡμῖν ἐμφαίνουσα, ἀλλὰ καὶ τοῦ νυνὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς 
πραχϑέντος ἐξαισίου τε καὶ παραδοξοτάτου. διὸ δὴ παρακαλῶ 
πάντας ὑμᾶς, προσέχειν μετὰ ἀκριβείας τοῖς λεγομένοις, ὕπως καὶ 
τὴν τοῦ παντοδυνάμου καὶ φιλανϑρώπου ϑεοῦ εὐσπλαγχνίαν 
ὁ ἐρϑαυμάσητε καὶ τὴν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος κηδεμονίαν 
᾿ χὶ προστασίαν καὶ ϑαυματοποιΐαν ὑπερδοξάσητε. 2. (Ρ. 3) τοῦ 
ἁγίου] αὐτοῦ 1 τῷ αὐτοῦ ὀνόματι] τῷ ὀνόματι τούτου 2 ὁ βα- 
σιλεὺς 9. καὶ ΟἿ ᾿ 

Οοά. ΜοΒβαπθμηβὶβ ὈΪΌ]. 5γπ. 881: 1 τῇ --- 4 ἐν] διήγησις ϑαυμάτων 
τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου". 
εὐλόγησον πάτερ. Ὅἱϊ τῶν ϑεοῦ δωρεῶν ἀξιωϑῆναι ποθοῦντες, 
τὰς τῶν ἁγίων μνήμας καὶ πανηγύρεις ἀδιστάκτῳ πίστει καὶ 
στοργῇ ἑορτάξειν. μὴ ἐκκακήσωμεν, τοῦτο σαφῶς εἰδότες ὅτι οἱ 
ὑφ᾽. ἡμῶν εὐφημούμενοι καὶ δοξαξόμενοι καὶ μνημονευόμενοι 
ἅγιοι ἐπισκέπτονται καὶ προνοοῦνται καὶ ἀντιληπτικῶς περιέπουσι 
καϑοδηγοῦντες ἡμᾶς πρὸς κρείττονα καὶ σωτηρίας ἐχόμενα" πρό- 

-πτ-,ο- 

Αι 
ν᾽ 

[Βϑοθηβῖο Ὀγθυῖου 6 Οοά. δ ῖϊο. 1190, ἢ, 1895. 

Μετὰ δὲ χρόνων τινῶν, ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Συρίας κάστρον 
ἐστὶ λεγόμενον Ῥάβδιον᾽ ἐν τούτῳ ναὸς ὠκοδόμητο τοῦ ἁγίυ 

5. τι Βγπδχδτίοι ἴῃ Οοά. Ρατίβ. (οἰ β]π. 223, οᾶ. Η. Πθίθηδγε,Ἠ , 2 ᾿ 
ἴῃ ϑ'υπαχαυίατη θοοϊθθίδθ Οοπβίθηθπορο!ἴδηαθ, ἘΒΙΥΌΧΘ]168 1902, π-- Θαύματα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος λυμίενονος 
». 828. 0 -- (οἅ. γαίϊο. Οὐἶον. 416, ἔ. 230. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. 808, Ρ.118 

ς Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ πανδόξου μεγαλομάρτυρος Ρ΄. 
1 μερικὰ ϑαύματα τοῦ ἁγίου Γεωργίου Ο | μετὰ -- τινῶν») "ἢ Γεωργίου περὶ ἐν νὰ ; 

ἢ9 χηϑᾶς. οἵα Ὁ Πολλῶν δὲ ὄντων καὶ σχεδὸν ἀριϑμοῦ κρειττόνων τῶν 
ϑαυμάτων καὶ τεραστίων, οἷς ὁ ἀγαϑὸς δεσπότης ϑεὸς τὸν με- 
γαλομάρτυρα τοῦτον ἐξαιρέτως ἐδόξασεν, ἀναγκαῖον ἂν εἴη, 
ἑνὸς ἢ δύο ἐκ τούτων ἐπιμνησϑῆναι καὶ ὡς ἥδυσμά τι χαρίεν, 
παραϑεῖναι ταῖς τῶν φιλοϑέων ψυχαῖς καὶ οὕτω καταπαῦσαι τὸν» 
λόγον 8} ἔστιν κάστρον Ὁ | κάστρον --- λεγόμενον) πόλις ἐστὶν 
ἥτις ὀνομάξεται 5 ῷ Ῥάβλιον δ' ᾿ἀράβλιον Ο | τούτῳ] ταύτῃ 

᾿ς Εἰς τὸν τόπον τῆς Συρίας, εἰς κάστρον λεγόμενον Ῥάμελ; 
ἐβουλήϑησαν οἵ ἐντόπιοι χριστιανοὶ καὶ ὃ βασιλεὺς νὰ κάμουν 
ἐκκλησίαν τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου μεγάλην καὶ εὐμόρ- 
φῆν, καὶ ὁ τόπος ἐκεῖνος δὲν εἶχεν μάρμαρα διὰ στύλους καὶ 
᾿ διὰ πλάκες. λοιπὸν ἔστειλαν καράβι μεγάλον, διὰ νὰ μαξώξῃ 
- 1 



4 Ὲ ΟΟΜΝΑ ΥἹΌΌΑΔΕᾺ Ὲ ΟΟΜΝΑ ΔΕ ἤ 

οὐδὲ γὰρ ἦν ἐπιτήδειος ὃ χῶρος πρὸς λατομίαν" μα- 

κρόϑεν δὲ μηνυϑείσης αὐτῷ τῆς τοιαύτης εὐπορίας, ἐξ 

αὐτῆς πρὸς τὸν δηλωϑέντα παρεγένετο τόπον, καὶ εὑρὼν 

στύλους πάνυ καλλίστους, σχεδίας εὐτρεπίσας, διὰ ϑα- 

λάσσης τούτους διαπορϑμεύειν φήϑη" 

Χήρα δέ τις γυνή, ἐν τῷ τόπῳ ὑπάρχουσα καὶ τὸν 

βίον ἀνεπίληπτον ἔχουσα καὶ τῷ πρὸς τὸν μάρτυρα 

φίλτρῳ κατεχομένη, εὐχὴν αὐτῷ ηὔξατο, κίονα κάλλιστον 

παρασχεῖν ἐξ οἰκείων ἀναλωμάτων, εἷς τὸν τούτου νεών᾽ 

εὑροῦσα δὲ τοῦτον κατ᾽ οὐδὲν τοῦ πόϑου ἐνδέοντα καὶ: 

ἐξωνησαμένη, τῇ ϑαλάσσῃ ἐπέλασε, παρεκάλει τὲ τὸν 

χοντὰ ἐπὶ τῆς σχεδίας σὺν τοῖς λοιποῖς στύλοις καὶ 

οῦ ον ἀνα λαβέσϑαι: ἀποσειδσάμενος δὲ ἐκεῖνος τὴν {111} 
αὐτην παράκλησιν ἔφασχε μὴ χρῆναι τῇ τοῦ βασιλέως 
ολυτελείᾳ χήρας δῶρον ἐγκαταμῖξαι, μήτε μὴν τῇ ἐκ᾿ 

ὧν δημοσίων προσόδων γενομένῃ σχεδίᾳ ἰδιαξούσης 
υναυκὸς φόρτον ἐπιτεϑῆναι" ἐάσας οὖν τοῦτον αὐτόϑι 

αἱ μόνους τοὺς βασιλικοὺς ἐπὶ τῆς ὀχεδίας ἀναλαβόμενος 
τύλους, ἀπέπλευσεν" ἡ δὲ γυνή, οὕτως ἑαυτὴν σὺν τῷ 
ὦρῳ παρεωραμένην ὁρῶσα, μετὰ πλείστης οἰμωγῆς πρὸς 

ὺν ἅγιον ἔλεγεν. «Οἴμοι, ἅγιε τοῦ Χριστοῦ μάρτυς 

Ἑώργιε, διὰ τί μὴ τὸ βραχύ μου τοῦτο δῶρον προσεδέξω 
ὃν σὸν καϑηγητὴν μιμησάμενος; διὰ τί μὴ τὴν ἐμὴν ἐπὶ 
ούτῳ καρδίαν πεπληροφόρηκας: οὖκ οἶσϑά μου τὴν 

1 χῶρος] τόπος 2 ἐξ αὐτῆς] εὐθὺς παρεγένετο 8 παρε- 

γένετο οτὰ 

᾽ὔ : ᾿ ι κ Ἁ ἷ , , 

μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. διὰ δὲ τὸ μὴ εἶναι κατὰ χῶραν 

τόπον λατομίων εἰς κατασκευὴν κιόνων, συνήχϑησαν ἐκ πολλοῦ 

διαστήματος οἵ ἐν τῷ ναῷ ἱστάμενοι κίονες. 
᾿ ᾿ . ᾿ ’ . " Α ι ΝΝ 

Καὶ ἐπεὶ συνδρομὴ καὶ συνέλευσις ἣν οὐ μικρὰ ἐπὶ τῇ 

τῶν κιόνων εὑρέσει καὶ μετακομιδῇ, γυνή τις εὐλαβὴς ' 
ΑἉ ᾿ ,. δ᾽ ’ ᾿ ’ Α 3 [4 ᾿ 

καὶ πίστιν εἰς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα βεβαίαν καὶ ἀσάλευ- 

τον ἔχουσα, ἐξωνήσατο καὶ αὕτη ἕνα κίονα ὅμοιον τοῖς εὖ- 

τρεπισϑεῖσι᾽ καὶ καταζγα)γοῦσα αὐτὸν ἐν τῷ αἰγιαλῷ ἐδέετο 

τοῦ τὴν φροντίδα τῶν λοιπῶν κιόνων ἀναδεξαμένου ἀνα- 

"5 οὕτως --- ὁρῶσα] ἰδοῦσα ἑαυτὴν οὕτω παρεωραμένην σὺν 
τῷ δώρῳ ᾿ μὴ -- δῶρον] τὸ μικρόν μου δῶρον τοῦτο μὴ 
3 καϑηγητὴν Χριστὸν ᾿ μὴ --- καρδίαν] τὴν ἐμὴν καρδίαν ἐν 

τούζτῳ» μὴ 

ἔπ 
ε Ὁ" 

τ. 7 7 

᾿ ἀπὸ κάϑε τόπον μάρμαρα καὶ κιόνια διὰ τὴν ἐκκλησίαν. ὑπῆ 
᾿ ᾿ ἀπ ὰ ; ι ἣν ἐκκλησίαν. ὑπῆγε 

ει Λονυκα καραθρμὴ καλή μιηθημ " γῦν τὸ καράβιον, καὶ ἐσύναξεν ὅϑεν ηὗρε μάρμαρα ἐπιτήδεια. 

οὖν 5. τοῦδε () Ο| ὠκοδόμητο ἐπ᾽ ὀνόματι Ὁ | τῷ ἁγίῳ μεγαλο- Εἰς δὲ λα κάστρον ἤτον μία χήρα γυναῖκα καὶ ἀκούσασα 
ὅτε γίνεται ναὺς τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς τὴν 'Ῥάμελ, 

μάρτυρι Γεωργίῳ 5' 1 Γεωργίου καὶ πολλῆς συνδρομῆς ἐπ ἡδὰ 
» 7 ’ ἢ ; ᾿ ἢ Ἅ" 

αὐτῷ γενομένης καὶ μακρόϑεν κίονα μετὰ πολλοὺς συλλέξαντες ᾽ΠῚ ἡγόρασε καὶ αὐτὴ ἕνα κιόνιον ρει ὦ φονλον, φαμεν 

᾿εὴ : ἐμ . , ΚΝ ὴ 

ἐπῆγεν εἰς τὸν καραβοκύριν τοῦ καραβίου, καὶ λέγει τον. πόνους ΟἽ δὲ οταὰ Ὁ | κατὰ --- μικρὰ] τῷ τόπῳ λατομία καὶ τούτῳ 

ἰδ 4. Ὰ 3 ὔ “Ὁ 

«Παρακαλῶ σε, ἀφέντη καραβοκύρι, ἐκεῖ δποὺ πέρνεις τὰ 
οὐκ ὀλίγης φροντῆς γενομένης Ὁ 83 ἐκ πολλοῦ] ἀπὸ μακροῦ 5 

8 ἱστάμενοι] στησόμενοι 8 4 συνδρομὴ ἦν 81 ἦν οα δ΄ | τῇ 
τῶ , , 
ἀγορασμένα κιόνια, ἔπαρε καὶ τὸ ἐδικόν μου μὲ τὸν ναῦλόν 
“ὯἽ) ϑ ’ 4 Ὡ 

του, καὶ παράδωσέ τὸ εἰς τὸν ναὸν ἐκεῖνον, νὰ εἶναι διὰ 
οἵα Ὁ ὅ καὶ μετακομιδῇ οὔ 5' | εὐλαβῆς] ϑεοφιλὴς 5'. 6 πίστιν 
ὅτι ϑερμὴν 8] πίστιν μεγάλην ἔχουσα Ο ] μεγαλομάρτυρα] Γεώρ- 

“) ΤΣ ᾿ - “ Π 
μνημόσυνον τῆς ψυχῆς μου.) ὁ δὲ καραβοκύρις δὲν ἠϑέλησε 
νὰ τὸ πάρῃ, μόνον εἶπε τὸ καράβι εἶναι γεμᾶτον, καὶ πλέον 

γιον 5' δα Γεώργιον Ο βεβαίαν --- ἔχουσα] τρέφουσα 5'΄ οτὰ 
1 αὐτὴ 80 8 εὐτρεπισϑεῖσι 50 ] καταγαγοῦσα 50 νὶ τὴν -- 

211 ᾿ τς ᾿ ἄρ ΩΝ ᾿ς " Ν᾿ ἷ 

Ἢ δὲν χωρεῖ. τὸ ταχὺ ἐκίνησε τὸ καράβι ἐκεῖνο νὰ ὑπάγῃ 
κίονα] ἀναδέξασϑαι καὶ αὐτὸν σὺν τοῖς ἑτέροις κίοσιν καὶ ἐν τᾷ 
τοῦ ναοῦ ἀνασῶσαι οἰκοδομήματι Ὁ 

ΥΎΨ 



τ “ῤ»- 

θ ΡΕ ΟΟἸΌΜΝΑ ΨΙΌΌΛΕ ἌΣ Ὁ ΟΟἸΌΜΝΑ ὙΙΌΌΑΛΕ ἌΑΙ 

εἶτα λέγει πρὸς τὴν γυναῖκα᾽ ἀΕμοῦ τὸ ἕν μέρος τοῦ 

γτύλου κουφίζοντος, αὐτὴ ὥϑησον, γύναι, τὸ ἕτερον.» 1.112" 

ἡ δὲ μετ᾽ ἐκπλήξεως ἁψαμένη. παραυτίκα τοῦτον ἑώρα 
ἐχδραμόντα πρὸς ϑάλασσαν. καὶ εὐϑέως ὃ ἐν σχήματι 
στρατιώτου φανείς, γέγονεν ἀφανής. ἡ δὲ γυνὴ φόβου 
χαὶ θαύματος πολλοῦ πληρωϑεῖσα καὶ ὡς εἴη ὁ ἅγιος 

π στεύσασα, εἰς τὸν ἑαυτῆς οἷκον ὑπέστρεψεν, εὐχαρι- 

στοῦσα τῷ ϑεῷ καὶ τῷ ἁγίῳ μάρτυρι. ὁ μέντοι κίων 
διαπορϑμευϑεὶς τοὺς ἐν τῇ βασιλικῇ σχεδίᾳ προέλαβε 
ἰίονας καὶ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἔκειτο φέρων ὡς ἀπό 

τινος γλυφῆς, ἐγκεκολαμμένα τῆς ἁγίας ἐκείνης χειρὸς 
τὰ χαράγματα, ἅπερ ἰδὼν ὁ ἐπὶ τῆς οἰκοδομῆς τεταγμένος 

θασιλικός ἀνήρ, τόν τε κίονα ἐπιγνοὺς καὶ τὴν πίστιν 

τ τῆς χήρας ὑπερϑαυμάσας, ἐξέστη καὶ τὸν ϑεὸν ἐδόξαξε 

καὶ τὴν δύναμιν ἀνύμνει τοῦ μάρτυρος" κατὰ μέντοι τὸ ἴ. 118. 

προστεταγμένον αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ἁγίου διὰ τῶν ϑείων 

ἐκείνων γραμμάτων ἀνυπερϑέτως πεποίηκεν. 

Θπϑῖο ὁποῖος: νῦν ἔγνων, ὅτι προσώχϑισας τῇ ξωῇ μου" νῦν 

οἶδα, ὅτι τῆς σῆς μὲ ἀπεγύμνωσας σκέπης.» 
Ταῦτα αὐτὴ κατολοφυρομένη, φαίνεταί τις ἔφιππος 

στρατιώτης καὶ ἤρετο τὴν αἰτίαν τοῦ τοσούτου κλαυ- 

ϑμοῦ᾽" τῆς δὲ ἐξειπούσης, ἐκεῖνος αὖϑις πρὸς αὐτήν᾽ «Καὶ τ 

ἐν ποίῳ τοῦ ναοῦ τοῦτον ἐβούλου στῆναι τὸν κίονα;» 

ἡ δέ φησι «Δεύτερον ἐν τῷ δεξιῷ μέρει, κύριε.» ἀποβὰς 

οὖν τοῦ ἵππου ὁ φανείς, ἔγραψεν ἐπὶ τοῦ κίονος τῷ 

δακτύλῳ, ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς λέξεως οὕτως" «Οὗτος ὁ στῦλος 

τῆς χήρας στήτω δεύτερος ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τοῦ ναοῦ.» 10 

10 δοξιῷ 

4 ἤρετο --- αἰτίαν] τὴν αἰτίαν ἐπηρώτα 8 τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ 

κομισϑῆναι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸν παρ᾽ αὐτῆς ἐξωνη- 

ϑέντα κίονα. ὃ δὲ οὐκ ἐπείσϑη, ἀλλὰ τοὺς ἰδίους καὶ μόνους 

ἐνσχεδιασϑείς, ἀπέπλευσεν. τότε ἐξ ἀϑυμίας ἡ γυνὴ ἑαυτὴν 

χκαταβαλοῦσα, ἀπωδύρετο καὶ παρεκάλει τὸν ἅγιον εὐοδωϑῆναι 

αὐτὴν ἐπὶ τῇ τοῦ κίονος μετακομιδῇ. ᾿ Ἵ 

Οὕτως οὖν ἐχούσης ἔδοξεν τὸν ἅγιον ὄναρ ἐλϑεῖν ἐν σχή- ἢ 

ματι στρατηλάτου, ἀναστῆσαί τε αὐτὴν καὶ εἰπεῖν «Τίς σου Ι -““"-. 

ἡ ϑλίψις, ὦ γύναι; φράσον ἡμῖν» τὴν δὲ διασαφῆσαι τὸ τῆς 1.2:- 

ἀϑυμίας αἴτιον. καὶ τὸν ἅγιον καταβάντα τοῦ ἵππου" καὶ 

εἶπεν πρὸς τὴν γυναῖκαν᾽ «Ποῦ ϑέλεις στῆναι τὸν κίονα: ἡ τς ΠΣ ἐτρρῆς 

τὴν δέ" «Εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ναρῦ» ἀποκρίνασϑαι" καὶ τὸν ΤῊ ο οὐΝ ϑρήνει. , Ἷ ἯΙ Υ 

ἅγιον εὐθέως τῷ δακτύλῳ αὐτοῦ διεγχαράξαι ἔν τῷ κίον ς΄ τὴ Ψ' ΠΥ ὃ ἅγιος 1 ώργιος εἰς τὸν ὕπνον 

«Δεξιὸς στήτω δεύτερος στῦλος τῆς χήρας.» καὶ κουφέσαντος ΝΠ :7)ε τὴν «Τῇ κλαίεις, γύναι:» ἐκείνη δὲ ἀπεκρίϑη᾽ 
«]υποῦμαι πῶς δὲν ἐπῆρεν ὃ καραβοκύρις καὶ τὸ ἐδικόν μου 
"μόνιον, νὰ τὸ ὑπάγῃ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Γεωργίου». λέγει 
τὴν ὃ ἅγιος" «Καὶ ποῦ ἀγαπᾷς, νὰ τὸ βάλουν;» ἀπεκρίϑη ἡ 
χηρη" «Εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς ἐκκλησίας, κύριε.» τότε λέγει 
ἣν δ ἅγιος. «Πιάσε ἀπὸ τὴν μίαν μερεάν, καὶ συμβοήϑησέ γν. 148 
'ξ. νὰ τὸ στείλω ἐγὼ ἕως ἐκεῖ.» ἐφάνη γοῦν τὴν γυναῖκα εἰς 
[ὃν ὕπνον της, ὅτι ὡσὰν ὅτι το ἐπίασαν καὶ ἔρριξάν το εἰς 
ἣν ϑάλασσαν. καὶ τὸ ταχὺ ἐπῆγεν εἰς τὸν λιμένα νὰ εὕρῃ τὸ 
ἌΩ 

᾿ ᾧἢ ἀφανής] ἄφαντος ὁ ϑαύματος] ϑάμβους 1 ὑπέστρεψεν 9 προέλαβε τοὺς (προέλαβε οτη) εἰν 
ἊΣ 
ὩΨΕΝ 

ἣν 

᾿ ὯΝ ἴγγ’ " ς -» 
εἰς τὴν Ῥάμελ. καὶ ἡ γυναῖκα ἀπὸ τὴν λύπην της ἔκλαιε 

1 ἐξωνηϑέντα παρ᾽ αὐτῆς 8 2 καὶ οἵη 8. ὃ ἐν σχεδίᾳ ϑεὶς 

5 ἀπέπλευσεν ἐκεῖνον δὲ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καταλέλιπε Ὁ ] τότε 
δέ ΟἹ τῇ γῇ ἑαυτὴν 50 4 ἐπαρεχάλει 0] τὸν ἅγιον παρεκάλει 

5' 8 οὕτως -- ἐχούσης] ὡς οὖν οὕτως εἶχε περιπαϑῶς 5. 1 καὶ 

ἀναστῆσαι (τε ογη) 8 9 καὶ εἶπεν] εἰπεῖν δ΄ 10 πρὸς τὴν γυ- 
ναῖκα εἶπεν ΟἽ γυναῖκα 5] ποῦ] ἐν ποίῳ μέρει τοῦ ναοῦ Ο 
1 τὴ»] ἡ ΟἽ ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσι Ο 1 τοῦ --- ἀποχρίνασϑαιν ογὰ 
Ο 18 διεχάραξεν ἐν οἵα δ' 18 κουφίσαντος τὸ 5 

ως. 

δ». δ ἢ 



“ ΠΕ ΓΜΑΟΙΝΕ ΡΕΒΕΌΞΒΑ 

Ἡμεῖς δὲ τὴν ὀξυτάτην ἀντίληψιν τοῦ μεγάλου ἀϑλη-͵ 
τοῦ ἐπικαλεσάμενοι, ἐφ᾽ ἑτέραν διήγησιν τῶν ϑαυμάτων 

αὐτοῦ βαδιούμεϑα. ' 
ἘΜ Ν 

πρὸς ϑάλασσαν μέρος τοῦ κίονος, εἰπεῖν τῇ γυναικί" «Βοή- 
ϑησον καὶ αὐτή.» καὶ κουφισϑέντος τοῦ κίονος δι᾿ ἀμφοτέ- 
ὀὼν ἐμβληϑῆναι ἐν τῇ ϑαλάσσῃ καὶ τῇ τοῦ ἁγίου κυβερνήσει 
προκαταλαβεῖν τὸν κίονα καὶ πρωΐας εὑρεϑῆναι κείμενον ἔν 
τῷ αἰγιαλῷ τοῦ λιμένος" ὃν ἰδὼν ὁ βασιλικὸς ἐξεπλάγη" καὶ 

μᾶλλον, ὡς εἶδεν καὶ τὴν γραφὴν διοριξομένην καὶ τὸν τόπον, 
ἐν ᾧ στῆναι ὀφείλει" εὐχαριστήσας οὖν τῷ ϑεῷ ἐζήτει καὶ 
᾿ἀπὸ τοῦ ἁγίου τὸ τῆς ἀπειϑείας συγχωρηϑῆναι ἁμάρτημα" 
καὶ λαβὼν δι’ ὀπτασίας καὶ οὗτος τὴν ἀπὸ τοῦ ἁγίου συμ- 
πάϑειαν, ἔστησε μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸν τῆς χήρας κίονα, 

εἰς ὃν τοῦ ἁγίου ἡ ἐγχαραχϑεῖσα γραφὴ τόπον παρεκελεύσατο, 
ὃς καὶ ἵσταται μέχρι τοῦ παρόντος εἰς μνήμην τῆς 

γυναικὸς ἄληκτον καὶ τοῦ ϑάνατος ([) ἔκπληξιν. 

μ»ι 

1 πρὸς τὴν ΒΒ 2 αὐτὴν (ἢ) Ο | κουφισϑέντα τὸν κίονα 5 

8 ἐν οὰ 50. 4 τὸν κίονα οτὰ 8| εὑρηϑῆναι πρωΐας δ΄ ὅ βα 

Ο 1 σταϑῆναι 8 8 ἀπὸ] παρὰ 8'  συγχωρηϑῆναί οἱ δ΄. 11 ὃν 

τόπον 8. } ἡ ἐγχαραχϑεῖσα τοῦ ἁγίου γραφὴ 85' ] τόπον οἵἴαχ 5 
18 ϑάνατοςἾ μαρτυρικοῦ ϑαύματος 

[2. θ6 ἱππδοῖπθ ΡΟΥΪΟ0888. 

Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ μεγαλομάρτυρος Ιεωργίου 

περὶ τῶν Σαρακηνῶν Οοά. ΟΒ4}1Π 89, ἢ 200. 

Ἔν αὐτῇ ταύτῃ τῇ πόλει, ἐν ἧ ἔφαμεν τὸ πρὸ τούτου 

τεράστιον γεγονέναι. Σαρακηνοί ποτὲ στρατοπεδευσά- 

μενοι, ἐπεὶ τοὺς παρατυχόντας ἠχμαλώτευσαν ἅπαντας, 

τὰς ἑαυτῶν σκηνὰς ἐκεῖσε πηξάμενοι; διανεπαύοντο μέϑαις 

καὶ κώμοις σχολάξοντες᾽ εἰς τοσοῦτον δέ τινες αὐτῶν 

ἤλασαν ὕβρεως, ὡς ἔνδοϑεν τοῦ ϑαυμασίου ἐκείνου ναοῦ, 

ὅ δὲ --- αὐτῶν] 

σοάῬασ. 

1604, 

ἔ.118 

Οοά. Μοβαυθη. 8381: 1 ἔφαμεν] ἐφάνη μὲν 
αὐτῶν τινὲς 

χιόνιον, καὶ δὲν τὸ ηὗρε, καὶ ἐδόξασε τὸν ϑεόν. ἡ δὲ βοήϑεια 
τοῦ ἁγίου ὑπῆγε τὸ κιόνιον διὰ ϑαλάσσης ἕως εἰς τὴν ἱΡάμελ 
προτήτερα ἀπὸ τὸ καράβιον. καί τινες ἄνϑρωποι κατέβησαν 
εἷς τὸν λιμένα τῆς ϑαλάσσης ἐκείνου τοῦ τόπου, καὶ ηὗραν 
τὸ κιόνιον ὁποὺ ἔγραφεν" «Εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς ἐκκλησίας 
᾿ψὰ τεϑῇ τὸ κιόνιον τῆς χήρας.» καὶ οὕτως ἐποίησαν οἱ μαστό- 
ροι; καὶ ἔϑεσαν εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τῆς ἐκκλησίας. 

“Τεωργίου περὶ τῶν Σαρακηνῶν" εὐλόγησον πάτερ. 

᾿ Καὶ ἄλλο ϑαῦμα τοῦ μεγαλομάρτυρος, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
μέλλω νὰ σᾶς διηγηϑῶ ὁποὺ ἔγινεν εἰς τὸν πανσεβάσμιον 
ναόν του. διὰ τοῦτο σᾶς παρακαλῶ νὰ ἀνοίξετε τὰ αὐτία τῆς 
κο οδιάς σας καὶ νὰ δώσετε προσοχὴν εἰς τοὺς λόγους μου διὰ 
νὰ δοξασϑῇ ὁ ϑεὸς ὁποὺ καὶ αὐτὸς δοξάξει ἐκείνους ὁποὺ 
ὃν ἀντιδοξάζουσι καὶ τιμῶσι, καϑὼς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον 

Ἡ". λ Μίαν φορὰν οἵ Σαρακηνοὶ ἐσύναξαν πολὺ στράτευμα καὶ 
 Α͂Ϊ Α ΄͵, - ὥρμησαν κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ ἔλαβον αἰχμαλώτους ὅλους 
ὼ ον Α Ψ ΕΟ Ψ κείνους ὁποὺ ἀπαντοῦσαν εἰς τοὺς δρόμους. καὶ κατασκευ- 
ΟΝ 

ΔῊΝ 
ὙΜΗ 

᾿ ᾿, 
᾿ ΚᾺ 
Ν ᾿ 

᾿». ὌΝ 
Ὁ 

ΚΕ ἹΜΑΟΘΙΝΕ ῬΡΕΒΕΒΌΞΒΑ 9 

ὑῃ ᾿ ᾿ , ] 

Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ πανενδόξου καὶ τροπαιοφόρου Ὀδοᾶϊοα. 
ΒΑΡ δὶ- 

᾿ , [κὸ 2 εἰ , , 
ἐπρόσταξεν ὅτι « Εγὼ ϑέλω τιμήσει ἐκείνους ὁπού μὲ τιμῶσι».Μετ0,85 
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περικνη μῖδας ὑποδεδεμένην χαλκᾶς, καὶ δόρυ πολεμικὸν ἔ. 114 
ἐν χερσὶ κατέχουσαν καὶ καταπληκτικὸν ἐνορῶσαν τοῖς 
ἀντιβλέπουσιν. 

 Εὐϑέως οὖν εἷς ἐξ αὐτῶν ἰϑύνας τὸ βέλος κατὰ τῆς 

Θ εβασμίας ἐκείνης εἰκόνος, ἐξέπεμψε" τὸ δέ, τῆς εὐθείας 
ἐ ραπέν. ὀπισϑόρμητον κάτεισι καὶ τὸν ἀκοντίσαντα 
πλῆξαν κατὰ μέσην καρδίαν, ἐπὶ τὸν νῶτον διέδυ" ἐκεί- 
Ἵ οὐ δὲ παραυτίκα πεσόντος καὶ ἀποψύξαντος. ὡράϑη 

“παρὰ τῶν λοιπῶν πολεμίων ἡ τοῦ ἁγίου εἰκὼν τὴν χεῖρα 

ἐ τείνασα. τοῦτο γοῦν ϑεασάμενοι καὶ φόβῳ πολλῷ 

Ἴ υσχεϑέντες, εἰς φυγὴν ἐτράπησαν᾽ καὶ ὥσπερ ξίφει 
τυπτόμενοι, οἱ μὲν φεύγοντες διεφώνουν, οἱ δὲ ὑπ᾽ 
Ἷ λλήλων συμπατούμενοι. τὰς ἀϑλίας αὐτῶν ψυχὰς ἀπε- ξ. 1145 

δίσκευον, οἱ δὲ ἔκ τούτου συγχωρηϑέντες φυγῇ τὴν 

ἐν ᾧ τὸ μαρτυρικὸν καὶ καλλίνικον σῶμα κατέκειτο, 
{. 118) ἀριστοποιεῖσϑαί τε καὶ μετὰ μέϑην καϑεύδειν καὶ κύβοις; 

δχολάξειν᾽ εἶτα τὰ τόξα ἐντείνοντες κατὰ τῶν ἄνωϑεν 

ἱσταμένων ἁγίων εἰκόνων τὰ βέλη κατέπεμπον᾽ εἷς δέ 

τις τῶν αἰχμαλώτων ἐπ᾿ αὐτῶν παρρησιασάμενος, μὴ εἐ 

δεῖν αὐτούς, ἔλεγε, τοιαῦτα κατὰ τῶν ἁγίων πονηρεύ- 

εσϑαι᾿ «ἐπειδή, φησί, καὶ ὃ μάρτυς, οὗ τῇ ἐπικλήσει ὃ 

οἶκος σεμνύνεται, στρατιώτης ἀήττητος γεγονώς, οἷδε 

μέχρι καὶ τήμερον τοὺς ἐναντίους τῆς πονηρίας ἀμεί- 

βεσϑαι.» οἱ δέ, μάλα ἡδὺ γελάσαντες, πρὸς αὐτὸν ἀπεκρί- τὸ 

ϑησαν᾽ «Καὶ ποῖος τούτων οὗτός ἐστι; γνώρισον ἡμῖν.» 

ὁ δὲ ὑπεδείκνυεν αὐτοῖς τῷ δακτύλῳ ἱσταμένην ἄνωϑεν 

τὴν τοῦ μάρτυρος εἰκόνα ψηφῖσυιν ἀνεστηλωμένην λαμ- 

πρότατα, ϑώρακά τε στρατιωτικὸν περιβεβλημένην καὶ 

ῷ τὰ Οἵ 4 ἐξέπεμπον 10 ἐγγελάσαντες ᾿ ὅ εὐθὺς 10 ἐκτείνασα καὶ τὸ δόρυ ὡς κατ᾽ αὐτῶν ἀκοντίξουσα 

Τ γελάσαντες, ἀπεκρίϑησαν εἰς τὸν σκλάβον᾽ «Καὶ ποῖος εἶναι 
ἀπὸ αὐτοὺς αὐτὸς ὁποὺ μᾶς λέγεις; φανέρωσέ τον καὶ εἰς 
ἡμᾶς. καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἔδειξε τὴν εἰκόνα τοῦ μάρτυρος ὁποὺ 
ἐστέκετο ὀρϑή, καὶ ἦτον ἐξζωγραφισμένη μὲ ψηφία πολλὰ λαμ- 
 πρά, καὶ ἦτον ἐνδεδυμέμη μὲ σιδηροποκάμισον καὶ μὲ κάλ- 
τξες χαλκωματένιες εἰς τὰ ποδάρια, καὶ ἐβαστοῦσεν εἰς τὰς 
χεῖρας κοντάρι πολεμικόν, καὶ ἔβλεπεν ἐκείνους ὁποὺ τὴν 

γτέβλεπον μὲ σχῆμα φοβερόν. 
ἡ “οιπὸν παρευϑὺς ἕνας ἀπ᾽ ἐκείνους τοὺς Σαρακηνούς, 
" ἔσασε τὴν σαΐτταν του, καὶ τὴν ἔρριψεν ἐναντίον τῆς ἁγίας 
εἰκόνος τοῦ μάρτυρος᾽ ἡ δὲ σαΐττα ἐβγῆκεν ἀπὸ τὸν ἴσιον δρό- 
μὸν της, καὶ καταβαίνουσα μὲ ὁρμὴν ὀπίσω, ἐκτύπησεν εἰς 
τὸ μέσον τῆς καρδίας ἐκεῖνον ὁποὺ τὴν ἔρριψεν, καὶ χτυπή- 
ὃ σασά τον, ἐβγῆκεν ὀπίσω ἀπὸ τὲς πλάτες του καὶ ἐκεῖνος 

ἔπεσε παρευϑὺς κάτω εἰς τὴν γῆν καὶ ἐξέρασε τὴν μιαράν του 
Ψυχήν. καὶ ἐφάνη, ὦ τοῦ ϑαύματος, ἀπὸ τοὺς ἄλλους Σαρα- 
ηνοὺς ἡ ἁγία εἰκὼν τοῦ μάρτυρος, ὅτι ἥπλωσε τὴν χεῖρα, 

ἄσαντες τὰ τζατίριά τους εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἀνεπαύοντο, 

καὶ κατεγίνοντο καϑ᾽ ἡμέραν εἰς μέϑες καὶ ξεφαντώματα καὶ 

ἀσέλγειες. καὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τόσην πολλὴν ὕβριν 

καὶ χαταφρόνεσιν ἔφϑασαν, ὥστε ὁποὺ ἔτρωγον καὶ ἔπινον 

καὶ μεϑυσμένοι ἐκοιμῶντο καὶ διέτριβον μέσα εἰς τὸν ναὸν 5. 
τοῦ ἁγίου, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκετο τὸ πανσεβάσμιόν του 
λείψανον. ἔπειτα τεντώνοντες τὰ δοξάριά τους, ἔρριπτον τὲς 

σαΐττες ἐναντίον εἰς τὰς ἁγίας εἰκόνας ὁποὺ εὑρίσκοντο εἰς 

τὸ ὑψηλὸν μέρος τοῦ ναοῦ. ἕνας ὅμως ἀπὸ ἐκείνους ὁποὺ 

εἶχον σκλάβους, παρρησιασϑεὶς «Δὲν πρέπει, τοὺς ἔλεγε, νὰ τὸ 

κάνετε τέτοιαν καταφρόνεσιν καὶ ἀτιμίαν εἰς τὰς ἁγίας εἰκόνας. 

διατὶ καὶ ὁ μάρτυς, μὲ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα τιμᾶται καὶ ὃ 

παρὼν ναός, ἔγινε στρατιώτης ἀνίκητος εἰς τοὺς πολέμους. 

πρὸς τούτοις κολάζει καὶ τιμωρεῖ καὶ ἕως τὴν σήμερον ἐκεί- 

Ῥ. 1389 νους ὁποὺ τὸν στέκονται ἐνάντιοι.»] καὶ ἐκεῖνοι πολλὰ γλυκὰ 0 

1 (τὰ ταὶ 

-- 
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ἵ. [5. Π)ὸ ἴᾳνθπθ ΡΔΡΒ] Ομ Θη81 οδρίο. 

Ἕτερον ϑαῦμα περὶ τοῦ ἁρπαγέντος νέου ἀπὸ 
Ἱ Συρίας. Οοά. Ομαϊκὶ 39, ἢ 2085 ἐδῶ 

᾿ ̓Επελθόντος ποτὲ τοῖς τῆς Παφλαγονίας μέρεσι (Ὁ 

ὅ ρατεύματος γαρηνῶν, καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους ἍΝ 

λο βόντων, | λείαν τὲ συναγαγόντων ὡς πλείστην, ἔτυχέ ἴ. 1τῦ 

τινα νεανίσκον ἀριϑμεῖσϑαι τοῖς αἰχμαλώτοις κεκλη- 
ρωμένον τῷ τοῦ ἁγίδυ μαρτυρίῳ τῷ κατὰ τὴν κώμην 

ν οὕτω παρὰ τῶν ἐγχωρίων Φατρὴν καλουμένην. 

ἀ) ϑέντων τοίνυν τῶν αἰχμαλώτων πάντων ἐπὶ τὸν δυσ- 
σεβῆ τοῦ στρατεύματος ἄρχοντα, καὶ τῶν μὲν μαχαίρας 

ἔρ ὃν γεγενημένων, τῶν δὲ εἰς δουλείαν παρ᾽ αὐτοῦ ἐκ- 
ϑέντων, ὁ νεανίσκος ἐκεῖνος, ἐπεὶ τῶν λοιπῶν ἐφαί- 

ν᾿ ἈἿΞ ᾿ κί 
Ἵ γέτο εὐειδέστερος, εἰς τὴν δουλείαν ἐτάχϑη τοῦ ἄρχον- 

ΤῊ δ: 
αὐτο 

σωτηρίαν πορίσασϑαι, κατὰ τὰς ἑαυτῶν διασπαρέντες 

πατρίδας, τὴν τοῦ ἁγίου ἀνεκήρυττον δύναμιν. ἔκτοτε 

οὖν οὐκ ἔτι τῷ ϑείῳ ἐκείνῳ σηκῷ ἐπλησίασε μετὰ ϑάρ-" 

σους πολέμιος, ἀλλὰ σὺν πάσῃ αἰδοῖ καὶ φόβῳ πολλῷ 

καὶ σεβάσματι, ἡνίκα παρελθεῖν αὐτοὺς διὰ τούτου. - 

δεήσῃ, πορεύονται μεγάλην τοῦ ἐν αὐτῷ οἰκοῦντος τὴν 

δύναμιν διαγγέλλοντες. ; 

Ἡμεῖς δὲ κἂν τούτῳ τὸν δι’ αὐτοῦ τὰ παράδοξα ἐργα- 

ξόμενον ϑεὸν ἀνυμνοῦντες, ἑτέραν τοῦ ἀριστέως φιλαν- 

ϑρωπίας γέμουσαν πρᾶξιν ὡς οἷόν τε διεξέλϑωμεν. 10 

᾿.»- 

4 ἀλλ᾽ ἡνίκα ἔδει αὐτοὺς παρελθεῖν διὰ τούτου σὺν πάσῃ 

αἰδοῖ καὶ φόβῳ πολλῷ καὶ σεβάσματι πορεύονται μεγάλην διαγ- 

γέλλοντες τὴν δύναμιν τοῦ ἐν αὐτῷ οἰκοῦντος 8 καὶ ἐν τούτῳ 

9 ἀνυμνήσαντες 

ΜᾺ 

ἐν 
ν-- 

καὶ ἔσπρωξε τὴν σαΐτταν. τοῦτο ὡσὰν εἶδον οἵ βάρβαροι, ἔκυρι- 

εύϑησαν ἀπὸ πολὺν φόβον καὶ τρόμον, καὶ ὥρμησαν εἰς 

φυγήν. καὶ ὡσὰν νὰ ἐκτυποῦντο μὲ κανένα σπαϑί, ἔτξι φεύ- 

γοντες ἐφώναζον᾽ καὶ ἄλλοι μὲν καταπατούμενοι ἕνας ἀπὸ 

τὸν ἄλλον, ἐξερνοῦσαν τὰς μιαράς των ψυχάς, ἄλλοι δὲ πάλιν Ὁ 

ἀπὸ αὐτοὺς ὁποὺ ἐγλύτωσαν τὸν ϑάνατον, μὲ τὴν φυγὴν 

ὁποὺ ἔκαμαν, ἐφυλάχϑησαν. διασκορπισϑέντες δὲ εἰς τὰς πα- 

τρίδας τῶν ἐκήρυττον εἰς ὅλους τὴν μεγάλην δύναμιν τοῦ 

τροπαιοφόρου. τὸ λοιπόν, ἀπὸ τότε δὲν ἐπλησίασεν εἰς τὸν 

ϑεῖον ναὸν τοῦ ἁγίου κανένας ἐχϑρὸς μὲ αὐϑάδειαν, ἀλλὰ μὲ τὸ 

συστολὴν καὶ φόβον πολύν. καὶ ὅταν ἀπερνοῦσεν κανένας 

Ῥ. 140 ἀπὸ αὐτοὺς | τοὺς βαρβάρους ἀπὸ τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου, μὲ τὸ 

νὰ ἐστέκετο καὶ ἔκανεν ἀρκετὴν προσευχήν. ἐφανέρωνε τὴν 

δύναμιν τοῦ ἁγίου ὁποὺ ἐκατοικοῦσε μέσα εἰς αὐτὸν τὸν ναόν. 

Ἡμεῖς ὅμως οἱ εὐσεβεῖς ὁποὺ ἀκροαζόμεϑα τὰ ϑαύματα τὖ 

τοῦ ἁγίου ὁποὺ γίνονται παραδόξως, ἂς δοξολογήσωμεν τὸν 

ϑεὸν ἡμῶν καὶ τὸν αὐτοῦ μεγαλομάρτυρα Γεώργιον. ἀμήν. 

π΄ Θοά. Μοβαυθη. 881: 1 στρατεύματος ἀγαρηνῶν τοῖς μέρεσι 
τῇ παφλαγονίας 4 νεανίσκον κεκληρωμένον τῷ τοῦ ἁγίου 
μο ρτυρίῳ συναιχμαλωτισϑῆναι μετὰ τῶν λοιπῶν. ἡ δὲ κώμη ἐν 
ἢ καὶ ὁ τοῦ μάρτυρος ναὸς ἴδρυτο καὶ οἱ αἰχμαλωτισϑέντες ὥκουν 
φι τρίς παρὰ τῶν ἐγχωρίων ἐκαλεῖτο ; 
σαι 

ερον ϑαῦμα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος 
Τεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου περὶ τοῦ ἁρπασϑέντος 
δι. νέου. 

᾿ς ἀπεράσωμεν ἀπὸ τὰ πρῶτα ϑαύματα τοῦ ἁγίου εἰς ἄλλαθοἀ 1οα- 
ϑαύματα, καὶ ἀκούσατε ϑαυμαστὰ καὶ φρικτὰ μυστήρια ὁποὺ “ 
ἔδειξεν ὁ ϑεὸς μὲ τὸ μέσον τοῦ τροπαιοφόρου Γεωργίου. 186 

Μίαν φορὰν ἦλϑε στράτευμα τῶν Τούρκων εἰς τὰ δος 
τῶν Παφλαγόνων, καὶ ἔλαβον περισσοὺς σκλάβους χριστια- 
οὔς. συνέβη δὲ νὰ ἁρπαχϑῇ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους καὶ ἕνας 
πος ὁποὺ ἦτον ἀφιερωμένος εἰς τὸν μαρτυρικὸν ναὸν τοῦ 
γίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τὴν χώραν ὁποὺ ὀνομάζξεται 
τὸ τοὺς ἐντοπίους Φατρίς. ἀφ᾽ οὗ λοιπὸν ἐπροσφέρϑησαν 
ἴοι. οἱ σκλάβοι εἰς τὸν ἀσεβῆ ἄρχοντα τοῦ στρατεύματος 
δὶ: , 

“ 
ἮΥ 

πασπασπππῳ.Ὅ.Ὅ 
ον ρου μμὩεπεἔἴππῇἴππ“΄“πασπασ

ασασσΝ 
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ἐν φωνοῦντος ᾿ καὶ «Τίς εἶν» ἔφη «κύριε:» ὁ δὲ γνώρι- ἢ 116 
ος αὐτῷ ἔλεγεν εἶναι καὶ ἰδεῖν αὐτὸν βούλεσθαι" ὁ δὲ β 
ἕος μηδὲν ἐνδοιάσας, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπερϑαυμάσας, πῶς 

ξα ϑὲν ὧν τὸν ἔνδοϑεν ἑώρακε, παρανοίγνυσι μικρὸν 
ὺν πυλῶνα καὶ ὁρᾷ τινα ἄνδρα ἔφιππον τὴν ἡλικίαν 
νεώτερον, ὡραῖον τῷ εἴδει σφόδρα. καὶ τοῦτον προσα- 
γορεύσας, ἀκριβέστερον κατεμάνϑανε, εἴ πως αὐτὸν δυ- 
γηϑῇ ἐπιγνῶναι. ὁ δέ, ὡς ἀσπασόμενος τοῦτον δῆϑεν 
χατέκυψε. καὶ ἅμα τῷ ἅψασϑαι αὐτοῦ, κουφίσας αὐτὸν 
τῆς γῆς. τῷ τραχήλῳ τοῦ ἵππου ἐπέϑηκεν. ἀφεὶς δὲ τὸν 
ἵππον εἷς δρόμον, τάχιστα ᾧχετο᾽ μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ τοῦ- 
τὸν τοῦ ἵππου καταβιβάσας εἰς οἷκόν τινα τῇ χειρὶ 
φέρων, εἰσήγαγεν. εἶτα τοῦτον ἀσπα | σάμενος, ἀφανὴς ἔ. 1165 
ἐγένετο. ὃ οὖν νεανίσκος ἀπορίᾳ τοῦ πράγματος συσχε- 
)είς, καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῆς ἐκπλήξεως ὅλως παραλυϑείς. 
εἷς ὕπνον ἐτρέπετο μὴ γινώσκων μήτε τὸ γενόμενον ἐπ᾽ 

ὑὐτῷ μήτε τὸν τόπον ἢ τὸν οἶκον, ἐν ᾧπερ ἐτύγχανεν. 

 Ὄρϑρου δὲ γενομένου, καί τινος εἰσελϑόντος εἰς τὸν 

τος. ὅτε γοῦν εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ὑπέστρεψεν ὃ τού- 

του δεσπότης. ἀποστῆναι τοῦτον τῆς τῶν Χριστιανῶν 

πίστεως ἐπειρᾶτο. ὡς δὲ οὐκ ἔπειϑε, σφαγῇ μὲν αὐτὸν 

ξ ττὸὐ οὐ παρέδωκε, τῆς δ᾽ οἰκειοτέρας αὐτὸν ϑεραπείας ᾿ ἀπο- 

στερήσας, ταῖς τῶν μαγείρων ὑπηρεσίαις παρέπεμψεν 

ὑδροφορεῖν καὶ ξυλοχοπεῖν ἐπιτάξας. ὁ δὲ νεανίσκος 

ἐχεῖνος. ἐννοῶν ἀφ᾽ οἵας ϑεραπείας τοῦ μάρτυρος εἰς 

οἵαν δουλείαν τῶν δολίων ἐξέπεσε. μετὰ δακρύων τὸν 

ἅγιον καϑικέτευε, κατοικτεῖραι αὐτὸν τῆς ταλαιπωρίας 

καὶ χεῖρα βοηϑείας ὀρέξαι τῷ δεομένῳ τῆς αὐτοῦ ἀντι- 

λήψεως. 

Ὡς οὖν ἥ τε πίστις ἡ πρὸς τὸν μέγαν τοῦ σωτῆρος 

ϑεράποντα πλέον ηὐξάνετο καὶ τῶν δακρύων τοῦ νέου 

χόρος οὐκ ἦν, πρὸς ἑσπέραν βαϑεῖαν ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ 

κοίτην ὃ νεανίσχος διαπορευόμενος καὶ διὰ τῆς αὐλείου κυ 

ϑύρας διερχόμενος. ἤκουσέ τινος ὀνομαστὶ τοῦτον ἔξω- 

10 ὀρέξαι οοΥΥ. ὁΣ ὀρόξαι 

1 ὑπέστρεψεν χώραν (οἰκίαν οὐ) 4 τῆς δὲ 18 τὸν μέγαν] 
αὐτὸν τὸν 18 πλέον οὐαὰ 10 ἔξωϑεν ὀνομαστὶ τοῦτον προσφω- 
νοῦντος᾽ ὁ δὲ ὑπακούσας (καὶ ΟἿ) 

ἍΝ 
, ὃ πῶς ὁ 4 ἔνδον ὅ ἄνδρα τινὰ τι οὐ πολὺ] ὀλίγον ] τοῦ 

τοῦτον 18 δὲ ἤδη | εἰς τὸν οἴκον εἰσελϑόντος 

2 ΣΡ 
ὧν 
᾿ 

κλαβείαν τοῦ πανούργου ἐκείνου ἄρχοντος κατήντησεν, ἐπα- 
κάλει τὸν ἅγιον μὲ δάκρυα νὰ τὸν σπλαγχνισϑῇ διὰ τὴν 
αλο πωρίαν του καὶ σκλαβείαν καὶ νὰ δώσῃ χεῖρα βοηϑείας 

εἰς αὐτὸν ὁποὺ ἐχρειάζετο τὴν βοήϑειάν του. καὶ ἐπειδὴ 
λο πὸν ἐλάμβανεν αὔξησιν ἡ πίστις τοῦ νέου ὁποὺ ἔδειχνεν Ῥ. 186 

ἄλλοι μὲν ἀπὸ αὐτοὺς ἐθανατώϑησαν μὲ τὴν προσταγήν του, 
ἄλλοι δὲ ἐδόϑησαν ἀπὸ αὐτὸν εἰς ὑπηρεσίαν᾽ ἐκεῖνος δὲ ὁ 
νέος, ἐπειδὴ ἐφαίνετο πλέον εὔμορφος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, 
ἐδιωρίσϑη εἰς ὑπηρεσίαν τοῦ ἄρχοντος. ὅταν λοιπὸν ὁ αὐθέντης 
του ἐγύρισεν εἰς τὴν χώραν του, ἐδοκίμαξε μὲ διαφόρους τρό- ! 
πους νὰ τὸν ἀποστρέψῃ εἰς τὴν ἀσέβειαν᾽ ἐπειδὴ ὅμως δὲν 
ἐκαταπείσϑη. δὲν τὸν ἐθανάτωσεν, ἀλλὰ τὸν ὑστέρησεν ἀπὸ ἡμέ δὲν ἐλάμβανεν ἀπὸ τὰ δάκρυα. 
τὴν πλεὰ οἰκειοτέραν του ὑπηρεσίαν καὶ τὸν ἔστειλε νὰ κάμῃ "ἡ υρίζοντας μίαν φορὰν εἰς τὸ κρεββάτι του, κοντὰ εἰς τὰ 

τὰς ὑπηρεσίας τοῦ μαγείρου προστάξοντάς τον ὃ ἄρχων νὰ πὰ, καὶ ἐμβαίνοντας διὰ τῆς ϑύρας ὁποὺ εἶναι ἔξω 
φέρνῃ νερὸν καὶ ξύλα καὶ τὰ λοιπά. στοχαξόμενος δὲ ὁ νέος 1 " τὴν αὐλήν, ἤκουσεν ἕναν ὁποὺ τὸν ἔκραξεν ἀπ᾽ ἔξω ἐξ 

γε: - ᾿ -» δι ..Ὁ ᾿ ᾿ Ἷ νι 

ἀπὸ ποίαν ὑπηρεδίαν τοῦ μάρτυρος ἐξέπεσε καὶ εἰς ποίαν ΝΠ Ὁ καὶ ἐκεῖνος, ὡσὰν ἤκουσεν, ἀπεκρίϑη᾽ «Ποῖος εἶσαι 



ἐδ { 
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οἶκον μετὰ λαμπάδος, αἰσϑόμενος ὁ νεανίσκος καὶ ἀνα- 

στάς, αὐτῷ προσυπάντησεν᾽ ὡς δὲ εἶδεν αὐτὸν ὃ εἰσελ- 
ϑὼν στολὴν ἠμφιεσμένον ᾿Δγαρηνῶν, ϑαμβηϑεὶς καὶ 

κλέπτην ὑποτοπάσας εἶναι, ἐταράχϑη καὶ ἤρξατο κράξευν᾽ 

ὁμοίως δὲ κἀκεῖνος δρῶν τὸν εἰσελϑόντα, χριστιανόν τες 

φαινόμενον καὶ κληρικοῦ περιβεβλημένον ἱμάτια, καὶ 
αὐτὸς ὑπὸ τῆς ἐχπλήξεως ἤρξατο ) κράξειν᾽ ὡς δέ τινὲς 

εἰσῆλϑον δραμόντες τὸν νεανίσκον κρατήσαντες, ἀνηρώ- 

τῶν τίς τε εἴῃ καὶ πόϑεν καὶ ὅπως ἐνταῦϑα τῶν ϑυρῶν 

κεκλεισμένων εἰσῆλθεν. ὁ δέ, τρόμῳ πολλῷ συσχεϑείς, αὶ 

1 καὶ οἵ 8ι προσυπήντησεν αὐτῷ 4 ὑποτοπάσας] νομίσας 
ὅ κακεῖνος [ τε ὄντα ὁ ἱμάτιον 8 ἐπεισῆλϑον 9 εἶ 

ἐσύ, αὐϑέντη μου;» καὶ ἐκεῖνός τον ἔλεγεν, ὅτι εἶναι γνώριμός 
του καὶ ϑέλει, νὰ τὸν ἰδῇ, καὶ ὁ νέος χωρὶς νὰ δειλιάσῃ ἢ 
νὰ ἀμφιβάλῃ, πῶς ἐκεῖνος ὁποὺ ἦτον ἔξω, εἶδεν ἐκεῖνον 
ὁποὺ ἦτον μέσα, ἀνοίγει ὀλίγον τὴν πόρταν καὶ βλέπει ἕναν 
ἄνδρα καϑήμενον ἐπάνω εἰς ἄλογον, νεώτερον εἰς τὴν ἡλικίαν ε 
τοῦ σώματος, κατὰ πολλὰ εὔμορφον εἰς τὸ εἶδος τοῦ προσώ- 
που του. καὶ ἀφ᾽ οὗ τον ἐχαιρέτισε, τὸν ἐστοχάξετο μὲ περισ- 
σοτέραν ἀκρίβειαν, μήπως καὶ ἤϑελε δυνηϑῆ νὰ τὸν γνωρίσῃ. 
καὶ ὁ ἅγιος, ἀφ᾽ οὗ ἐχαιρέτισε τὸν νέον, ἔσκυψε τρόπον τινὰ 
καὶ εὐθὺς ὁπού τον ἐπίασεν, ὀλίγον τι ἀσηκώσας τὸν ἀπὸ 
τὴν γῆν, τὸν ἔβαλεν ἐπάνω εἰς τὸν λαιμὸν τοῦ ἀλόγου. καὶ 
ἀπολύσας τὸ ἄλογον εἰς τὸν δρόμον του, ἀνεχώρησε. καὶ ὕστε- 
ρον ἀπὸ ὀλίγον καιρόν, κατεβάσας αὐτὸν ἀπὸ τὸ ἄλογον, τὸν 
ἔβαλε μέσα εἰς ἕνα ὁσπίτιον, ἔπειτα χαιρετίσας τον. ἔγινεν 
ἄφαντος. τὸ λοιπὸν ὃ νέος ἀπορῶντας εἰς τὸ πρᾶγμα, καὶ 
γενόμενος ὕλως ἐκστατικὸς ἀπὸ τὸν πολὺν ϑαυμασμὸν ἀπε- 
κοιμήϑη, καὶ μήτε ἐκεῖνο ὁποὺ ἔγινεν εἰς αὐτὸν αἰσϑάνϑη, 
μήτε τὸ δὁσπίτιον ἐγνώριζεν, εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο. 
Ὅτε ὅμως ἐκόντευε νὰ ξημερώσῃ, ἐμβῆκεν ἕνας μέσα εἰς 

τὸ δσπίτιον μὲ ἀναμμένην λαμπάδα. ὁ δὲ νέος, ἐπειδὴ τὸν 3! 
αἰσϑάνϑηκεν, ἐσηκώϑη καὶ τὸν προὐπάντησε. καὶ ὡσὰν εἶδεν 

"--᾿ 
᾿ ἢ 
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χϑ᾽ ἐξῆς αὐτοῖς ἅπαντα διηγήσατο ἀκούοντες δὲ τὰ 

αρ᾽ ἑαυτοῦ λεγόμενα. τοῖς τε δάκρυσι τὰ πρόσωπα 
(β ὗ εχον καὶ τὰ σημεῖα κατενόουν τοῦ νέου. ἦσαν γὰρ 

οἱ πλείους τῶν σὺν αὐτῷ κεκληρωμένων τῷ τοῦ ἁγίου 
μαρτυρίῳ. ἐπιγνόντες δὲ τοῦτον κατὰ ἀλήϑειαν καὶ 

μεγάλῃ φωνῇ τὸν ϑεὸν ὑπερδοξάσαντες τὸν τὰ τοιαῦτα 

ἃ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ μάρτυρος ἐκτελοῦντα ϑαυμάσια, 
ἐξηγήσαντο τῷ νέῳ λέγοντες ὅτι «᾽4ληϑῶς οὗτός ἐστιν 
δ᾽ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γεωργίου ναός, ἀφ᾽ οὗπερ ἀ- 

πήχϑης αἰχμάλωτος.» Ϊ εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐκεῖνος ἐλϑὼν καὶ {. 1115 
ι δ, 

ΔἽΙ͂Ν 
ἘΝ 

ηϑὲς εἶναι τὸ γεγενημένον πιστεύσας, σὺν πᾶσιν 

4, αὐτοῦ ὁ τὰ οπ! 9 Γεωργίου ΟΠ 

ὯΝ ᾿ , 
ἐκεῖνος τὸν νέον ὁποὺ ἤρχετο μέσα, ὅτι ἐφοροῦσεν ἐνδυμασίαν 
ΟΝ [4 3 Ψ δὰ 

του ἱκικήν, ἐφοβήϑη καὶ ὑποψιασϑείς, ὅτι εἶναι κλέπτης, ἔτα- Ῥ. 181 
Δ ΝΕ ᾿ 
ράχϑη καὶ ἄρχισε νὰ κράξη. τὸν ὅμοιον τρόπον καὶ ὃ νέος 
ΚΙ ΥΥ 2 “" - “«- 

ἔποντας ἐκεῖνον ὁποὺ ἤρχετο μέσα, νὰ φορῇ κληρικοῦ φορέ- 
ματα, ἄρχισε καὶ αὐτὸς νὰ φωνάξῃ. ἐπειδὴ δὲ ἦλϑον μερι- 
χοὶ καὶ ἐπίασαν τὸν νέον καὶ τὸν ἐρωτοῦσαν « Ποῖος εἶσαι 
καὶ ἀπὸ ποῦ ἦλϑες ἐδῶ εἰς καιρὸν ὁποὺ αἵ πόρτες ἦσαν 
χλεισμένες». καὶ ἐκεῖνον τὸν ἔλαβε τρόμος πολύς. καὶ τὰ 
ἐδ ήϑη εἰς αὐτοὺς ὅλα κατὰ σειράν. καὶ ἀκούοντες ἐκεῖνοι 
υὐτὰ ὁποὺ τοὺς ἔλεγεν, ἔχυναν πολλότατα δάκρυα καὶ ἐπε- 
μξᾷ ἄξοντο τὰ σημάδια τοῦ νέου, διότι ἦσαν συγκληρικοὶ 
(ξὶ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Γεωργίου" ὅτε δὲ τὸν ἐγνώρισαν, 

δύξαξον τὸν ϑεὸν ὁποὺ κάνει τέτοια ϑαύματα μὲ τὸ μέσον 
Οὔ πανενδόξου 1 εωργίου. καὶ λέγουν εἰς αὐτόν᾽ «᾿Ετοῦτος 
είναι ὁ ναός, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐπάρϑης σκλάβος». ἐρχόμενος 

δ εἰς τὸν ἑαυτόν του ἐκεῖνος ὃ νέος καὶ βεβαιωϑεὶς ὅτι εἶναι 
ληϑινὸν ἐκεῖνο ὁποὺ ἔγινεν εἰς αὐτόν, μὲ ὅλους ἐκείνους 
νέπεμψε δοξολογίαν καὶ ὑμνῳδίὰν καὶ εὐχαριστίαν μετὰ χαρᾶς 

τὴ πόρταις 
τ ἰμβδυδθοε, Μίγδου]δ ῷ 

᾿΄;.. 

᾿ν. 
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περιχώρῳ τῆς μαστρίδος διάγοντες ὡς παρακατιὼν 

όγος δηλώσειεν. 

᾿ οἷς ἐν τόπῳ τινὶ λεγομένῳ τοῦ Ποταμοῦ ἤτοι τοῦ 
χιακοῦ ναὺς αὐτοῦ ἵδρυται περικαλλὴς καὶ σεβάσμιος, 

, ᾧ πάντες οἱ μετὰ πίστεως προστρέχοντες τὰς αἰτήσεις 

οίμως λαμβάνουσιν. ἄνθρωπος δέ τις ἦν ὀνόματι 

ἕω ,. εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν ϑεὸν καὶ ἐν αὐταρ- 

ἰᾳ πλούτου διαβιούς" ἔσχε δὲ γυναῖκα σεμνοπρεπεστά- 

Ἵ ,. ὀνόματι Θεοφανὼ ὁμοιότροπον τῆς αὐτοῦ ἀγαϑῆς 

γοαιρέσεως. οἵτινες πίστιν ἀδίστακτον καὶ πόϑον διά- 

γρον εἷς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα | κεχτημένοι καὶ ἔ. 115 

ν τῷ πανσδέπτῳ αὐτοῦ ναῷ ἀδιαλείπτως δχολάξοντες 

αἱ τὴν τούτου μνήμην ἐτησίως καὶ φελρφφόνοιῃ ἔἐχτε- 
οῦντες, πάντων τῶν ἰρύσάνηω αὐτοῖς φύλκνς. καὶ 
δδεμόνα καὶ προνοητὴν τὸν ἅγιον ἐπιγράφονται: ἦν δὲ 

ὶ ἐν τοῖς στρατιωτικοῖς καταλόγοις τεταγμένος ὃ ἀνήρ, 

Ἂ τῆς στρατείας ὑαημδίοη ἀπαραιτήτοις ὑπηρετῶν 

ἐξ ἐτέλει τίκτεται δὲ αὐτοῖς παιδίον ἀρρενικόν, ὅπερ 
τὰ πίστεως εἰλικρινοῦς ἐν τῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρ- 

αὐτοῖς αἷνον μετὰ δακρύων τῷ κυρίῳ ἀνέπεμπεν" 
ἐξαγγέλλων διὰ παντὸς τὰ τοῦ μεγίστου ἀϑλοφόρου 

τεράστια. 

8 τεράστια ἡμεῖς δὲ πρὸς ἑτέραν μίαν καὶ μόνην ϑαυματουρ- 
γίαν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος ὁρμῶντες διήγησιν, τὰς ἀκοὰς 
πιστῶς ἐφαπλώσατε, ἵν᾽ ὅπως καὶ ταύτην ὑπερϑαυμάξοντες μὴ 
μόνον ψυχικὴν ὠφέλειαν δὕρητε, ἀλλὰ καὶ τὸν φιλοικτίρμονα καὶ 
πολυεύσπλαγχνον κύριον δοξάζοντες αἰνῆτε διὰ παντὸς καὶ μεγα- 
λύνητε᾽ εἰδέναι ὑμᾶς βούλομαι κτλ. νἱᾶθ ὑθχύστα βθαπθηΐθμι. 

-...ὄὄ... 
-----. 

καὶ δακρύων εἰς Χριστὸν τὸν ϑεὸν ἡμῶν" διότι εἰς αὐτὸν 
πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

[4. )6 {Ἴ11ὸ ἀποῖὶβ ΘΟ μ18 οαρύο πὶ ΡΔΡΒΙρΟΙ18 
Διήγησις περὶ τοῦ παραδόξου ϑαύματος τοῦ 

ἁγίουκαὶ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ γεγονότος εἷς 

αἰχμαλ[ωτ)ισϑέντα παῖδα καὶ παρ᾽ ἐλπίδα 
σωϑέντα Οοά. γαείϊο. 619, ἢ, 89.]} 

ἐρλν πότε τι Εἰδέναι ὑμᾶς βούλομαι, ὦ φιλόχριστον ἄϑροισμα καὶ ἢ τ διρνττη] το άροντε να πῆ 19 ἀδιαλείπτως] 

Ε 1 ἱερὸν ἀκροατήριον, ὅτι οἱ τῆς τῶν Παφλαγόνων χώρας ἄ-.. 

οἰκήτορες μεγίστην πίστιν καὶ πόϑον διάπυρον εἰς τὸν ἐ 

πανένδοξον καὶ μεγαλομάρτυρα Γεώργιον κέκτηνται, 

ὥστε τούτῳ ἱεροὺς καὶ σεβασμίους ναοὺς καὶ δείμασϑαι : 

καὶ σέβεσϑαι καὶ σχολάξειν ἐκ πόϑου αὐτοῖς ἐπισπεύ- 

δουσι. καὶ τὰς τούτου ἑορτάς τε καὶ πανηγύρεις πιστῶς 
καὶ αἰσίως ἐκτελεῖν προτεϑύμηνται, καὶ μάλιστα οἱ ἐν 

ΠΡ", 

τερον ϑαῦμα παράδοξον τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ θοάοα- 
μ 

αυμαστοῦ 1 εωργίου περὶ τοῦ ἁρπασϑέντος νέου. χο 

ΓΣ Καὶ ἄλλο δὲ ϑαῦμα ϑαυμαστὸν καὶ παράδοξον ἀκούσατε γ. 160 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. 

Οἱ χριστιανοὶ ὁποὺ εἶναι εἰς τὴν Παφλαγονίαν, ἔχουσι 
ἴλην ἀγάπην καὶ πίστιν εἰς τὸν ̓ βεγαλομάρτυρα Γεώργιον 
ὶ ναοὺς περισσοὺς καὶ μεγάλους ἔκαμνάν ποτὲ εἰς τὸ ὄνομά 
. καὶ κάϑε χρόνον ἑώρταζαν τὴν ἑορτήν του, καὶ μάλιστα 
οι εἶναι εἰς τὰ περίχωρα τῆς ᾿Δμάστριδος. εἰς αὐτὸν γοῦν 
τόπον, πλησίον τοῦ ποταμοῦ ὀνομαζομένου ᾿Ικιακός, ἧτον 

ἢ Ν 

Οοα. Ατρν. Ὁ. 92 βὺρ.: 1 Οἱ τῶν ϑεοῦ δωρεῶν κτλ. οἵ Ῥ. 2--8 
ὑπερδοξάσητε δα ἃ καὶ μεγίστην ὠφέλειαν ἡμετέραις ψυχαῖς καρ- 
πώσησϑε εἰδέναι τοίνυν 1 καὶ οἵη 
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εὐ ἠουσαν δοικάψγανον Ι ἡμῶν πόλιν πορϑῆσαι ἐβου- ἔ. τ 

ὕοντο, εἶ μὴ ἡ τοῦ παντοδυνάμου ϑεοῦ φιλανϑρωπία 

αἱ πρόνοια φροῦδον αὐτῶν τὰς βουλὰς ἀπετέλεσεν. οὗ 

ὃΣ τὰ Ῥωμαίων νὴ κατέχοντες προστάττουσι παν- 

"νοῦ τοὺς ὑπ’ αὐτῶν γενομένους καὶ ψυνδνεν. 

ὕντας τοῖς Ρωμαικοῖς στρατεύμασι. τούτου οὖν τοῦ 
Ὁ ταραιτήτου καὶ ἐπαχϑοῦς προστάγματος κατεπείγοντος. 

ὁ προειρημένος στρατιώτης “έων εἷς γῆρας ἐληλακώς. 

; ἠδύνατο τὴν τῆς στρατείας ὑπηρεσίαν καὶ ὁδοι- 

το γ ν τελέσαι" διὰ τοῦτο καὶ ἄκων καὶ μὴ βουλόμδύος 

, ἑαυτοῦ μονογενῆ υἱὸν Γεώργιον, ἀαμυδ νέον ὄντα 

καὶ ἫΝ τῶν μειρακίων ἡλικίαν ἀρξάμενον, ἀντ᾽ ἐκείνου 

᾿ τὴν τῆς ἐλ μον: ὑπηρεσίαν ἀίμιβοι ἐρουλούννον, 

τινα λαβὼν ἅμα τῇ τούτου μητρὶ εἰς τὸν τοῦ ἁγίου 

α υρος ναὸν ἀπήεσαν τοιαύτας ἱκετηρίους καὶ ϑρηνώ- 

δεις φωνὰς πρὸς τὸν μάρτυρα λέγοντες" ζΔγιε μάρτυς 
Ὁ Χριστοῦ ΜΟΝΩΝ σοὶ αν αψας τοῦτον ἡμῶν 

ν μονογενῆ καὶ φίλτατον υἱόν, ὃν καὶ τῷ σῷ πόϑῳ 

᾿ ΝΜ Γεώργιον ὠνομάσαμεν" σὺ αὐτὸν διατή- 

τυρος πανσέπτῳ ναῷ τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι ἀναγεννήσαν- 

τες καὶ τῷ τοῦ μάρτυρος πόϑῳ ϑελγόμενοι Γεώργιον 

αὐτὸν ἐπωνόμασαν. ἀπογαλακτισϑέντος δὲ τοῦ παιδὸς 

Γεωργίου εἰς ἱερῶν γραμμάτων μάϑησιν τοῦτον δεδώ- 

κασι τῷ ἐκεῖσε ἱερεῖ καὶ προσμοναρίῳ τοῦ πανσέπτου ς 

ναοῦ τοῦ μάρτυρος, ἐχπαιδεύοντες αὐτὸν κατὰ τὸν ϑεῖον 

Ἐρμ6,4,. ἀπόστολον ἐν παιδείᾳ καὶ νουϑεσίᾳ κυρίου, ὅντινα ὥσπερ 

κλάδον νεοϑαλῆ ἀνατρέφοντες καὶ τῇ τούτου εὐπρεπείᾳ 

καὶ συνέσει καὶ εὐταξίᾳ τερπόμενοι, ἱκέτευον τὸν ἅγιον 

συνετίξειν καὶ στηρίζειν καὶ δδηγεῖν αὐτὸν πρὸς τὰ υ 

κρείττονα καὶ σωτήρια. ὃ δὲ παῖς ταῖς τοῦ ἁγίου πρεσ- 

βείαις δωννύμενος, εὐφυὴς καὶ εὐμαϑέστατος καὶ δεξιᾶς 

φύσεως ὑπάρχων, οὐ μόνον εἰς τὴν τῶν γραμμάτων 

μάϑησιν ἐσχόλαζεν, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τεταγμέναις προσ- 

ευχαῖς, ἡμεριναῖς τε καὶ νυκτεριναῖς, ἀόκνως καὶ σπου- 1; 

δαίως ἐγκαρτερῶν, πᾶσιν ἐπέραστος καὶ ποϑεινότατος 

γέγονε. 
Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων γέγονεν ἡ τῶν δυτικῶν 

ἐθνῶν πρὸς ἡμᾶς τοὺς χριστιανοὺς σφοδροτάτη ἐπανά- 

στασις. λέγω δὴ Βουλγάρων καὶ Οὔγγρων καὶ Σκυϑῶν ". 

καὶ Μήδων καὶ Τούρκων, ὥστε μονονουχὶ τὰ πλησιά- 
ξοντα αὐτοῖς μέρη καταλυμήνασϑαι, ἀλλὰ καὶ τὴν βασι- 

ΡῈ 

ἊΣ φροούδας στρατοπεδαρχοῦντας] στρατευομένους τοῦ ἐπι- 
συ ἰὴ ϑῆναι πρὸς ἄμυναν τῶν προλεχϑέντων ἐθνῶν Λέοντος τοῦ 
! γκᾶ τηνικαῦτα στρατοπεδαρχοῦντος ἢ τοῖς ΟΙΏ 8 στρατιώτης] 
αΐ οὐπρΑ 9 οὐκ ἠδύνατο] οὐχ οἷός τε ἦν 0 ἐν καὶ διὰ 
αὶ μὴ βουλόμενος ολ 14 ἅμα σὺν Ι τούτου μητρὶ] ἑαυτοῦ γυ- 
"αἱ 10 ἅγιε --- υἱὸν] σοὶ ἅγιε τοῦ ϑεοῦ τὸν μονογενῆ καὶ 
ίλι τατον ἡμῶν υἱὸν ΉΔΗΜΑΝ 19 σὺ --- κυβέρνησον οτὰ 

4 ἱερῶν] τὴν πανίερον | τοῦτον] αὐτὸν  ἐκδεδώκασιν 11 ταῖς 
ΟἹ 19 τοὺς ΟΥᾺ 

εἰς τοὺς παλαιοὺς καιροὺς ναὸς τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου; 
εἰς τὸν ὁποῖον ναὸν εἴ τις καὶ ἂν ἐπήγαινε μετὰ πίστεως; πά- 
ραυτὰ ἐλάμβανε τὸ ζήτημά του. ἄνϑρωπος δέ τις ὀνόματι “έων, 
εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν ϑεόν, εἶχε γυναῖκα ὀρϑοδοξοτά- 
τὴν καὶ τιμίαν ὀνόματι Θεοφανώ. ὁμοίαν εἰς τὲς ἀρετές του ὕ 
καὶ εἰς τὲς καλωσύνες του. εἶχαν δὲ πίστιν καὶ ἀγάπην πολλὴν 

εἰς τὸν μεγαλομάρτυρα Γεώργιον καὶ καϑεκάστην ἡμέραν δὲν 

λειπαν ἀπὸ τὸν ναόν του νὰ τὸν προσκυνοῦν" ἔκαβιναν δὲ 
χϑὲ χρόνον τὴν μνήμην του εἰς τὰς κγ΄ τοῦ Ἀπριλίου μηνός. 
ὃ : Δ έων ἐ ἐκεῖνος ἤτον στρατιώτης; καὶ μὲ πᾶσάν του καρ- 
ΧΡ. δ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν. ἐγέννησαν γοῦν 

χυδίον ἀρσενικὸν καὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ἁγίου ἔβγαλάν 
καὶ τὸ ὄνομα Γεώργιον καὶ γράμματα ἐδιδάχϑη καὶ ἔμαϑε. 
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οὔ: Ὁ οἶμαι διὰ τὴν ἄμετρον πληϑὺν τῶν ἀνομιῶν καὶ 
κιῶν ἡμῶν τοῖς ἀνεφίκτοις καὶ ἀνεξιχνιάστοις κρί- 
σι τοῦ ϑεοῦ. μόνος αὐτὸς ἐπίσταται ὁ πλάσας ἡμᾶς 

Νς μνων. οἷς συνέβη τὴν τῶν Χριστιανῶν σύμ- 
ψ σιν ἐκεῖσε γενέσϑαι" καὶ οἱ μὲν ὑπὸ ξιφῶν ἀνῃρέϑη- 

αν. οἱ δὲ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ κατεποντίσϑησαν, ἕτεροι δὲ τα 15,6 
ἐν πνιγμονῇ καὶ καταπατήσει ἵππων καὶ συμπτώματι 
; αίῳ τεϑνήκασι καὶ ἄλλην ἄλλως πολυτρόποις ϑανάτου 

ρησον, σὺ αὐτὸν κυβέρνησον, σὺ αὐτὸν κατευόδωσον 
καὶ ἀσινῆ καὶ ἀλώβητον πάλιν ἡμῖν ἀποκατάστησον, 

ὅπως ἐπὶ πλεῖον τὴν πρός σὲ πίστιν καὶ εὐχαριστίαν 

{(προσεπιτείνωμεν» ὡς κατὰ πάντα σὲ ἔχοντες προνοη- 
τὴν καὶ ὑπέρμαχον.» ἱ 

Ταῦτα καὶ πλείονα τούτων γοερῶς τε καὶ ὀδυνηρῶς 

ἱκετεύσαντες καὶ ἐπευξάμενοι, ἀπέστειλαν τὸν ἑαυτῶν 
υἱὸν Γεώργιον μετὰ τῶν λοιπῶν στρατιωτῶν ϑρηνοῦν- 

τὲς καὶ ὀδυρόμενοι, καὶ οὐ διέλειπον ἀδιαλείπτως ὑπὲρ 
αὐτοῦ νύχτωρ τὲ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν τὸν ἅγιον παρα- 
καλοῦντες καὶ ἐκβιαξόμενοι τοῦ συνοδεῦσαι καὶ ἐνισχύ- 

μον αὐτοῦ καὶ τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ οὐκ ἐπορεύϑημεν, οὐδὲ τὰ οἴ. Ῥε 
οστάγματα αὐτοῦ ἑἐτηρήσαμεν; οἶμοι πῶς κατεκυριεύϑημεν καὶ 88 (89), 

ἀτεστρώϑημεν ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων καὶ παρανόμων ἐχϑρῶν οἱ 80 
ᾧ βαπτίσματι τῷ ἁγίῳ ἐσφραγισμένοι; δῆλον ὅτι βεβηλώσαντες 1. ο. 828 

σαι καὶ τὰ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ προνοήσασϑαι καὶ 6ε- 

σωσμένον καὶ ὑγιῆ τοῦτον ἀπολαβεῖν. 

Συνηϑροίσϑησαν δὲ ἀπὸ πάσης ἐπαρχίας καὶ χώρας 
τῆς ὑπὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς στρατοπεδαρχίας τεταγμένης πλήϑη 

λαῶν ἄπειρα, καὶ κατήντησαν ἐν τοῖς μέρεσι τῶν προ- 
λεχϑέντων ὀλεϑρίων ἐϑνῶν, ἐν τόπῳ ἀνεπιτηδείῳ παρὰ 

ἢ. 19. ϑάλασσαν. | οὕστινας οἵ πολέμιοι ἐχϑροὶ ἔνοπλοι ἐξ- 
ψννηΐ ἐπαναστάντες ἐξέπληξαν καὶ ἐξηφάνισαν καὶ 

2 ἀσινῆ καὶ ἀλώβητον] σεσωσμένον τοῦτον καὶ ἀσινῆ καὶ ἀλώ- 
βητον μετὰ σωτηρίας ὃ εὐχαριστίαν προσεπιτείνωμεν 6 τὲ ΟἿ 
9 καὶ 866. Οἵῆηα 18 ἐν ὅπλοις 19 κατέπληξαν. | ἐξηφάνισαν᾽ ἀλλ᾽ 
οἴμοι πῶς ἀδακρυτὶ παρέλϑω τὴν γοξρὰν ταύτην ϑρηνοῳδίαν τῆς 
γεγονυίας εἰς ἡμᾶς ἐγκαταλείψεως τοῦ παντοδυνάμου καὶ ἐλεήμονος 
ϑεοῦ διὰ τὰς ἀμυϑήτους ἁμαρτίας ἡμῶν, διότι ἐγκατελείπομεν τὸν 

᾿ " ς Ἁ , ’ Α 3 ἴω “-» [κι καὶ λοιπὸν ὡς τὰ μάτιά τους τὸ εἶχαν οἵ γονεῖς του καὶ ὅλοι 
οἵ ἐδικδί του μόνον ἀπὸ τὴν ὡραιότητά του καὶ τὴν γνῶσίν του. 

Εἰς ἐκείνους δὲ τοὺς καιροὺς ἐσυνάχϑησαν οἵ Βούλγαροι. 
οἱ Οὖγροι, οἵ Σκύϑαι, οἵ Μῆδοι καὶ οἵ Τοῦρκοι καὶ ἐσήκω σαν 
ἐδικήν τους βασιλείαν καὶ περιπατοῦντες ἐκούρσευαν τὰ ὃδλύ- 

4( Τοῦσκοι 

ΕᾺ ὰ τοῦτο ἐπεσκέψατο ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ ἐν μά- 
στι ν τὰς ἀδικίας ἡμῶν. οἴμοι πῶς κατεπόϑημεν ὑπὸ τῶν 
χλο πον καὶ ἀσπόνδων ἐθνῶν οἱ τῷ τροπαιοφόρῳ καὶ νικο- 

ῷ ὅπλῳ τοῦ τιμίου σταυροῦ τετειχισμένοι καὶ περιπεφραγι- 
νένοι. ,δὔδηλον ὅτι οὐκ ἐφυλάξαμεν τὴν διαϑήκην τοῦ ϑεοῦ καὶ 
ν τῷ νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἐβουλήϑημεν πορευϑῆναι, ἀλλ᾽ ἐπελαϑόμεϑα 

ἃ ν ϑαυμασίων αὐτοῦ καὶ τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ ὧν ἔδειξεν ἡμῖν. 
τοῦτο ἀπέστρεψεν τὴν βοήϑειαν τῆς ῥομφαίας ἡμῶν καὶ οὐκ 
τελάβετο ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ, ὥστε καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς πεπληρῶσϑαι 
ἢ προφητικὸν ῥητὸν τὸ φάσκον' « Ἔϑεντο τὰ ϑνησιμαῖα τῶν 
ύλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας 
ῶν ὑσίων σου τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς, ἐξέχεαν τ τὸ αἷμα αὐτῶν 
σεὶ ὕδωρ κύκλῳ ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἦν ὃ δ άπτων» καὶ τὰ 

ἑξῆς. ᾿Αλλὰ παρακαλῶ, κλίνατε τὰς ἀκοὰς ὑμῶν, ἀδελφοί, καὶ 
Ε ̓   δὼς τοῖς λεγομένοις προσέχετε καὶ ϑρῆνον μετ᾽ εὐχαριστίας 
᾽ αὶ κατανύξεως συμπαϑῶς καὶ φιλοστόργως ἀναλάβετε. 19. (ρΡ. 22) 

; ᾿  -- οἶμαι] τοίνυν 1 τὴν ἄμετρον πληϑὺν] " πλήϑη 8 πλά- 
σας ἡμᾶς 4 διεξάγων ἡμᾶς ὡς ἂν ἀξεϑι: ὅδ ἄλλην] ἄλλοι 

ζῶε 

υπῷ 

᾿ς ζ τους κάστρη ὁ δὲ βασιλεὺς Φωκᾶς, ὡς βασιλεὺς ὁποὺ 
ἦτον τότε τῆς Κωνσταντινοπόλεως, ἔστειλεν ὁρισμοὺς εἰς πάντα 
᾿όπον, νὰ συναχϑοῦν ὅλοι οἵ στρατίῶται εἰς βοήϑειαν τῶν 

᾿οιστιανῶν᾽ μὴ ἔχοντας δὲ ὁ στρατιώτης “έων τί πονῆσαι διὰ 
6 ὺ γῆράς του, ἐβουλήϑη νὰ στείλῃ τὸν υἷόν του 1: εώργιον εἰς 
ν πόλεμον. ὁ δὲ Γεώργιος ἦτον τότε ἕως εἴκοσι χρόνων παλ- 
ηκό ἄριον᾽ ὅταν δὲ ἦτον ἡ διατεταγμένη ἡμέρα νὰ τὸν στείλῃ, 

ὖ 

, δικαιώματα αὐτοῦ, τὰς “ἐντολὰς αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαμεν, καὶ 

Ῥᾳ 18 

(19), 3 
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εἴδεσιν ἐτελεύτησαν᾽ 

καὶ εἰς φυλακὰς ξοφώδεις καὶ δεσμωτήρια βληϑέντες 

καὶ λιμῷ καὶ δίψει καὶ κακουχίαις πιεζόμενοι καὶ τιμω- 

ρούμενοι, κακοὺ κακῶς τὸ ξῆν ἀπέρρηξαν᾽ οἱ δὲ καὶ εἰς 
πικρὰς δουλείας κατεμερίσϑησαν., μόλις δὲ ἐκ τῶν πολ- 

λῶν ὀλίγον φυγάδες γενόμενοι διεσώϑησαν. ὁ δὲ παῖς 
Γεώργιος τῇ τοῦ ϑεοῦ βοηϑείᾳ καὶ τῇ τοῦ ἁγίου μάρ- 

τυρος προμηϑείᾳ καὶ ταῖς τῶν γονέων εὐχαῖς φυλαττό- 

ἱενος, σῶος καὶ ἀβλαβὴς διετηρήϑη, μήτε πληγὴν ὑπὸ 
ξίφους δεξάμενος, μήτε σύμπτωσίν τινα πεπονϑώς. μήτε 

τινὰ ἀλγηδόνα ϑανατηφόρον ὑποστάς, ἀλλ᾽ ἦν κρατη- 
ϑεὶς παρά τινος ἐϑνάρχου᾽ ὃν ἐκεῖνος εὐειδέστατον καὶ 

ὡραῖον ϑεασάμενος, ἄνευ δεσμῶν καὶ μαστιγώσεως εἰς 

δουλείαν ἑαυτοῦ καὶ ὑπηρεσίαν εἶναν προσέταξεν ἀπαχ- 
ϑέντα ἐν τῷ ἔϑνει αὐτοῦ. ἦν δὲ ὁ παῖς εὐχαριστῶν τῷ 
ϑεῷ καὶ τῷ ἁγίῳ μεγαλομάρτυρι Γεωργίῳ ὅτι τέως 

ξῶν καὶ ἀβλαβὴς διετηρήϑη, ἀόκνως δὲ καὶ φιλοπόνως 

ἐκτελῶν διετέλει τὴν τοῦ δεσπότου ὑπηρεσίαν σπεύδων 
εὐάρεστος ε αὐτῷ φανῆναι. 

4 κακιγκάκως 

4 δὲ οπὶ ὃ ὀλίγοι διαδράντες καὶ Ι διεσώϑησαν οχὰ ἁγίου 
Οὔ] 19 ὄντινα ἐκεῖνος οἵα | καὶ ὡραῖον οἵῆὴ 14 αὐτοῦ 1 ὁ δὲ 
παῖς ἦν 16 ΤΓεωργίῳ οχη | ὅτι --- διετηρήϑη] ὑπὲρ τῆς τοιαύτης 
αὐτοῦ σωτηρίας 11 δὲ οἵη 18 διετέλει οἵχ τοῦ δεσπότου οταὰ ! 
ὑπηρεσίαν αὐτοῦ 19 αὐτῷ] τῷ δεσπότῃ αὐτοῦ 

ἐπῆρέ τον ἀπὸ τὸ χέρι του ὁμοῦ μὲ τὴν γυναῖχά του καὶ 
ὑπῆγέ τον εἰς τὸν ναὸν τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου" καὶ 
ἱστάμενος ἔμπροσϑεν εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου κλαίοντας 
ἔλεγεν᾽ « “ἅγιε τοῦ ϑεοῦ μεγαλομάρτυς ᾿ὰ εώργιε, εἰς ἐσένα 
παραδίδομεν τὸν ἠγαπημένον μας υἱὸν τὸν συνονόματόν σου᾽ 
σὺ φύλαξέ τον, σὺ κυβέρνησέ τον, σὺ κατευόδωσέ τον, σὺ φέρε 
τον πάλιν γερὸν εἰς τὰ ὀπίσω, ὥσπερ, σού τον παραδίδομεν. 
διὰ νὰ δοξάξωμεν τὸ πανάγιόν σου ὄνομα καϑεκάστην ἡμέραν.» 

ἄλλοι δὲ αἰχμάλωτοι ληφϑέντες. 
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οἱ δέ γε τούτου γονεῖς. τοῦ χρόνου ἤδη παρῳχηκότος 

τοῦτον μὴ ἀπολαβόντες. ἤρξαντο τοῖς φυσικοῖς 
τλ ἄγχνοις πμρύσκεσϑαι τε καὶ καρ λέμοσθιαι. καὶ 
αν ὀδυνηρῶς καὶ ϑρηνητικῶς ἐποδύρεσϑαι. καὶ ἑ μὲν 
ατὴρ τοιαύταις φωναῖς ἐκέχρητο «Οἴμοι οἴμοι! μονο- 

"ὶς καὶ παμφίλτατε. ὀΐμοι ἀναψυχὴ τοῦ γήρους μου! 
ω τί γὰρ ἐγὼ ὃ γεγηρακὼς καὶ ἀδύνατος μὴ κατὰ τὸ 

Ἐ 19ὲς ἐπορεύϑην εἰς τὴν τῆς στρατείας ὑπηρεσίαν 

ΝΠ οσνάλωμο τοῖς ὑπεναντίοις γέγονα" σὲ δὲ διὰ τί 

ἡ χατέλιπον ἐν τῷ οἴχῳ ὡς νεόφυτον κλάδον παρα- 
Γ θίαν τῇ σῇ μητρὶ καὶ ἀνάπαυσιν καὶ εὐκληρίαν ἐσό- 

μενον τοῦ γένους μου; οἴμοι τί πράξω: τί ἐννοήσω: τίνα] ἴ. 18. 
με γορίαν τοῦ γήρους μου λήψομαι; τίνα τῆς οὐσίας, “Ὁ ̓ 

ου κληρονόμον καταλείπω; τίς μὲ ἀδυνατοῦντα καὶ συπᾶοε 
» δ; "εγηρακότα ϑεραπεύσει. ϑανόντα τε ταφῇ παραδώσει ἢ ἈΝ 

αὶ τὰ μνημόσυνά μου τελέδει; οἴμοι τῷ ταλαιπόρῳ! 
᾿ κατέλϑει τὸ γῆράς μου μετὰ λύπης εἷς “Αιδην.» ἡ 

δὲ μήτηρ ἔτι γοερώτερον ϑρηνοῦσα τοιαῦτα καὶ αὐτὴ 

δ... «Οἴμοι τέκνον μου γλυκύτατον! οἴμοι 

1 γε οἵἷὴὺ [ ἤδη οταὰ 8 σπαράττεσϑαί τε] ἀναπληροῦσϑαι 
; ..: 9 σὲ --- κατέλιπον) καὶ σὺ κατελείφϑης ἃ ὡς νεόφυτος 

δὸς [0 ὡς -- κλάδον] μου εἰς τὴν τῆς μητρός σου παρα- 
ϑίαν 11 ἐσόμενον οαὺ 1 ϑεραπεύσει καὶ (τὲ οἸ) 17 κα- 
ἡ 9εὲ 18 τοιαῦτα -- αὐτὴ οἵα 19 μοῦ ΟἿῊΏ 

᾿ αὐτὰ καὶ περισσότερα εἶπαν οἷ γονεῖς του᾽ ἔπειτα ἐφίλησάν 
᾿ ᾿ χαὶ ἀπέστειλάν τον μὲ τοὺς ἄλλους στρατιώτας. καὶ ἀπὸ 
τε καϑεκάστην ἡμέραν δὲν ἔλειπαν ἀπὸ τὸ νὰ πηγαίνουν 
τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου νὰ προσεύχωνται διὰ τὸν υἱόν τους. 
“Ὁ δὲ υἱός τους καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται ὑπῆγαν εἰς τὸν τό- 

ν ὁποὺ ἦτον τὰ ἔϑνη ἐκεῖνα μαξωμένα, καὶ ἐκαρτεροῦσαν 
νὰ κάμουν πόλεμον. τότε τὰ μιαρώτατα ἔϑνη ἐκεῖνα διὰ 

τὸς καὶ ἔξαφνα ἐπανέβηκαν τοὺς στρατιώτας καὶ ἄλλους 

οι 
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στερήσει καὶ χωρισμῷ μονογενοῦς καὶ φιλτάτου 

ῦ ἐν ϑλίψεν ἀπολοφύρεσϑαι. ἀμφότεροι δέ, ὅ τε 
τὴρ καὶ ἡ μήτηρ, οὐ κατ᾽ οἶκον καὶ μόνον ϑρηνη- 
ὥς ταῦτα ἐβόουν, ἀλλὰ καὶ τὸν τοῦ μάρτυρος ναὸν 
ουδῇ καταλαβόντες, γοερώτερον κχαὶ δριμύτερον 
νεκώκυξον λέγοντες" (ἅγιε τοῦ ϑεοῦ μάρτυς, ἐπὶ τοι- 
ταις ἐλπίσι παρεϑέμεϑά σοι τὸν φίλτατον ἡμῶν καὶ 
ονογενῆ υἱὸν ἵνα ὀρνέων καὶ ϑηρίων γένηται βρῶμα; 
ταύτας ἀμοιβὰς ἡμῖν ἀνταπέδωκας ἀντὶ τῶν ϑερμῶν 

σιῶν καὶ εὐχῶν, ὧνπερ καϑ’ ἑκάστην πρός σὲ ἐποι- 
“μ εϑα; κἂν γὰρ τὸ ἡμῶν γῆρας | οἰκτῖραν οὐκ ἠϑέλη- ἴ. 18. 

χς. τὴν ἐκείνου νεότητα διὰ τί μὴ ἠλέησας; οὐκ ἐν 

ὥ πανσέπτῳ σου τούτῳ ναῷ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος 
ἔγοχος γέγονεν ὃ ἡμέτερος παῖς; οὐ τῷ σῷ ὀνόματι 

τιμίῳ τοῦτον ἐπωνομάσαμεν; οὐ καϑ᾽ ἑκάστην ὑπὲρ 
ὑτοῦ τὰς δεήσεις πρὸς τὸν ϑεὸν διὰ σοῦ ἐποιούμεϑα: 

νὰ τί τὴν ἡμῶν ἐλεεινότητα ὑπερεῖδες, μεγαλομάρτυς 

οἱ. ἐπέτα χαραμυϑία τῆς ἐμῆς ψυχῆς! οἴμοι φῶς τῶν ἐμῶν ὀφϑ' αλ-. 

νὴ μῶν! ἄρα πῶς σε ϑρηνήσω ἢ ποίῳ τρόπῳ τὴν στέρησίν͵ 

σου ἀποκλαύσομαι; ὧρα ὑπὸ ξιφῶν ἀνῃρέϑης ἢ ὑπὸ 

Ἐκιδ,5 ἵππων κατεπατήϑης: ρα ἐν τῇ ϑαλάσσῃ κατεποντίσϑης 

ἢ ὑπὸ τῶν συμπτωμάτων κατεχώσϑης; ἄρα εἷς φυλακὰς, 

χαὶ δεσμωτήρια κατεκλείσϑης ἢ λιμῷ καὶ δίψει ἐχτηκό- 

μενος ἀνῃρέϑης; ὧρα μετὰ τῶν ξώντων σε λογισώμεϑα͵ 

ἣ μετὰ τῶν τεϑνηκότων σε μνημονεύσωμεν; τίς δὲ καὶ 

δώσει μοι πτέρυγας περιστερᾶς καὶ πετασϑήσομαι, ἵνα 

ἐλϑοῦσα ἐν τοῖς αὐτόϑι ἐρευνήσω ἐν τοῖς συμπτώμασι αὶ 

τῶν τεϑνεώτων καὶ κἂν βραχύ τι ἐκ τῶν σῶν φιλτάτων 

μελῶν ἢ ὀστέων ἰσχύσω ἀναλαβεῖν καὶ κομίσω ἐνταῦϑα 

τοῦ συνταφῆναί μοι ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου. εἰ 

γὰρ ἐνθάδε τέϑνηκας, ὦ τέκνον; ἀνεκτοτέραν τὴν ὀδύνην 

ἂν ἔσχον ταῖς οἰκείαις χερσί δὲ ἐνταφιάσασα καὶ ταφῇ καὶ 

παραδοῦσα καὶ πρὸς μικρὰν παραμυϑίαν τῷ τάφῳ δου 

παρακαϑημένη καὶ κλαίουσα.» β 

Ταῦτα καὶ τὰ τούτων πλείονα ϑρηνῳδοῦσα ἡ μήτηρ 

ὀδυνηρῶς ἀπεφϑέγγετο, οἷα εἰκὸς φιλότεκνος μήτηρ 
ἃ ταῦτα ϑρηνητικῶς ἐβόουν 6 ἀνεκόμιζον |; ἅγιε --- μάρτυς 

8 δὲ καὶ οἵα 11 τεϑνηκότων 18 συγχομίσω | ἐνταῦϑα οἴῃ ἴῃ ἐλπίσι ἅγιε τοῦ ϑεοῦ τὸν φίλτατον υἱόν σοι παρεϑέμεϑα 
18. μοι] μετ᾽ ἐμοῦ 14 ἐνθάδε] ἐνταῦϑα ἀνεκχτοτέραν 1ὅ ἄν ἂν 8 χκατάβρωμα γίνηται 9 ἀντὶ εὐχῶν καὶ ἱκεσιῶν 10 ὧν περὶ 

ὑπο εἶχον εἰσδέξασθαι 11 κλαίουσα ἄρα, τέκνον, τίς σε ἔντα. ΓΟ τὸν 11 οὐκ φκτείφησαρ 15 οὐκ μὴ γὰρ 18 ναῷ τούτῳ Ἰ τὸ 
φίασει καὶ ταφῇ παραπέμψει; ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν τὰ ἐμοὶ πεποϑη- το, βάπτισμα λαβεῖν τοῦτον οὐ προσηνέγκαμεν 1ὕ τιμίῳ ὀνό- 

μένα σου μέλη ὑπὸ ὀρνέων ἢ αἰμωβόρων ϑηρίων κανεβρώϑησαν ἠὴ Ι ὑπὲρ] παρ᾽ 16 πρὸς -- ἐποιούμεϑα] προσηγάγομεν 
ῳ 

γέ 

μὲν ἐκατάκοψαν, ἄλλους δὲ ἐσκόρπισαν; ἄλλους ἐπίασαν καὶ 

ἔδεσάν τους καὶ ἐπῆράν τους διὰ σκλάβους, ἄλλους “δὲ ἂν- 
ἄγκασαν νὰ ἀρνηϑοῦν τὴν χριστιανωσυνην. “αὶ ἐκεῖνοι μὴ 

ϑέλοντες, ἀπέϑαναν ἀπὸ τὴν πεῖναν καὶ δίψαν" ὃ δὲ Γεώργιος 

». 161 τὸ παλληκάριον ἀπὸ τὴν βοήϑειαν τοῦ ϑεοῦ Ι καὶ ἫΝ ϑθχη" 

τῶν γονεῶν του ἐφυλάχϑη ἀπὸ ϑάνατον καὶ ἀπὸ πληγήν. 

μόνον δὲ εἷς στρατιώτης ἐπίασέ τον ξωντανὸν καὶ ἄβλαβον, 

καὶ ὑπῆγέ τον εἰς τὸν αὐϑέντην τῶν Βουλγάρων. ἐκεῖνος δὲ, 

ῊΝ 

ὁ τὸν εἶδεν εὔμορφον καὶ ἐπιδέξιον, δέν τον ἐδέσμευσεν, 
χ. ὦ 
λλά τον ἄφησε λυτὸν νά τον ὑπηρετῇ. 
ὉΡΟΒ -Ὃὅ “-ὦ΄ ε Οἱ δὲ γονεῖς του ἐρωτῶντας ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ἔμαϑον 

ν ὑπόϑεσιν καὶ καϑεκάστην ἡμέραν ἔκλαιον καὶ ἐϑρήνουν 
παρηγόρητα. ὕταν δὲ ὑπήγαιναν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου 
ΑΝ , , ἝΝἤὮὟἮ ν 251 ι ργίου, περισσότερον ἐϑρήνουν καὶ ἔκλαιον καὶ ἐδέοντο τὸν 
“π᾿, , ι ο᾽ ἄττα δ ᾽ ’ ἴὸν νὰ ἐλευϑερώσῃ τὸν υἱόν τους ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, 

ν εἶναι ζωντανός, ὅτι δὲν ἤξευραν ἂν ξωντανὸς εἶναι ἢ 
ἡ 

ΩΝ 
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Γεώργιε:» Ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια οἱ γονεῖς πρὸς 

ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὸν ἅγιον ἀπολοφυρόμενοι χαὶ λέγον- 

τες, οὐ μόνον τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους καὶ γείτονας 

ἐκίνουν εἰς ϑρῆνον, ἀλλὰ σχεδὸν εἰπεῖν καὶ τοὺς λέϑους 
συγκλαίειν αὐτοῖς ἐποίουν. 

Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ παῖς Γεώργιος ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ 

καὶ δουλείᾳ ὑπάρχων. τὰ ὕμοια τούτοις ἢ καὶ πλείονα 

εἰλικρινῶς μετ᾽ οἰμωγῆς πρὸς τὸν μάρτυρα ἀπεφϑέγ- 
γετο λέγων" ζΔΆγιε τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Γεώργιξ, οὐ σοί 

᾽ς δ Ν »" 3 3 » μὲ παρέϑεντο οἵ ἐμοὶ γονεῖς, οὐκ ἐν τῷ πανσέπτῳ δοῦ κυ; 
ναῷ τὸ ἅγιον βάπτισμα ἔλαβον καὶ τὴν κλῆσιν τοῦ ὀνό- 
ματός δου ἐπικέκλημαι καὶ τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων 

1 Γεώργιδ. μάλιστα δὲ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ὁρῶσα τοὺς ὁμηλίκους 
τοῦ υἱοῦ αὐτῆς παῖδας εἰσιόντας καὶ ἐξιόντας ἐν τῷ τοῦ ἁγίου 
πανσέπτῳ ναῷ καὶ ψάλλοντας καὶ ἀναγινώσκοντας σφοδρότερον 
ἐπωϑδύρετο λέγουσα" «Μὴ γὰρ ἅγιε τοῦ ϑεοῦ, μόνος ὃ ἐμὸς υἱὸς 
τὴν γῆν ἐβάρει πατεῖν ἐν αὐτῇ ἢ μόνη ἐγὼ ἐν μητράσιν εὑρέϑη 
πολυαμάρτητος, ἵνα μὴ τὸν ἐμὸν υἱὸν ἀβλαβῆ καὶ σεσωσμένον 
διαφυλάξῃης:; εἶ γὰρ εἶχον καὶ ἕτερον τέκνον ἴσως ἂν μικρὰν 
παραμυϑίαν εἰς τοῦτο ἀφορῶσα λαβεῖν ἠδυνήϑην. πρὸς τίνα 
ἀποβλέψωμαι; τίνα παρηγορίαν τοῦ πόνου εὑρήσω; συμπονήσατέ 
μοι φίλοι, συγκλαύσατέ μοι συγγενεῖς, γείτονες, οἱ προσήκοντες 
δότε μοι μικρὰν παραμυϑίαν τῆς κατεχούσης μὲ ϑλίψεως». 
4 εἰς ϑρῆνον ἐκίνουν ὅ ἐπίνουν οὐὺ Φῳῷ' λέγων οἴχ [ οὐ σοί, 
ἅγιε τοῦ ϑεοῦ, οἱ ἐμοὶ γονεῖς μὲ παρέϑεντο 10 οὐκ] καὶ | τῷ 
σῷ πανσέπτῳ ναῷ 

ἀποϑαμμένος. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους καιροὺς εἴχασι παρηγορίαν 
τὰ δάκρυά τους ὅταν δὲ ἐπλησίασεν ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γεωρ- 
γίου, περισσότερον ἄναπτεν ἣ καρδία τους εἰς τὴν ἀγάπην 
τοῦ υἱοῦ των. ὅμως μετὰ πολλῶν δακρύων ἐβουλήϑησαν νὰ 
κάμουν καὶ ἐκείνην τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγίου. καὶ τὸ ἀργά, ὅταν 
ἐβγῆκαν ἀπὸ τὸν ἕσπερινόν, ἐπῆρε τοὺς εὑρεϑέντας χριστια- 
νοὺς ὁ “έων, ὁ πατὴρ τοῦ παλληκαρίου ἐκείνου νά τους φι- 
λεύσῃ᾽ καὶ ὅλοι τους εἰς τὴν τράπεζαν ἄλλο δὲν ἀνάφερναν 
παρὰ διὰ τὸν υἱόν του Γεώργιον. πῶς τον ἀπερασμένον χρό- 
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σιν ἐν ἐκείνῳ πεποίημαι; ἵνα τί οὖν τὴν τῶν ἐμῶν 
νέων δέησιν καὶ ἱκεσίαν παρεῖδες καὶ κατεδέξω εἰς 

᾿ είαν μὲ ἀπαχϑῆναι καὶ πολλὰ δεινοπαϑεῖν ἐπὶ χώραν 

ἰλοδαπὴν καὶ ἄλογον τοῦ ἀσεβεστάτου καὶ ἀπηνοῦς 

μους τούτου. μήτε τὰ τῶν γονέων μου δάκρυα οἶκτί- 

αθ. μήτε τὴν ἐμὴν νεότητα ἐλεήσας; ἀλλ᾽ ὅμως κἂν 

" τοῦ νῦν ἐνταῦϑα μὴ ἐγκαταλίπῃς με, εἰς ἡμερότητα 
ν τούτων ϑηριώδη γνώμην μεταποιῶν καὶ τοὺς ἐμοὺς 
ονεῖς ὡς γυρυννῃ παραμυϑούμενος.» 

"ὦ ούτων δὲ οὕτως τελουμένων, παρῆν καὶ ἡ ἐτήσιος 
ἤμη τοῦ μάρτυρος. ἥνπερ εἰώϑασιν ἐκ πίστεως καὶ 
όϑου κατ᾽ ἐνιαυτὸν λαμπρῶς ἐπιτελεῖν οἱ τοῦ ἐν αἷχ- 

“ ̓  ὠσίᾳ παιδὸς γεννήτορες. καϑ'᾽ ὅσον οὖν τότε ἤγγιξεν 

ας ἑορτή, κατὰ τοσοῦτον σφοδρότερον οὗτοι τὸν 

νον ἐπέτεινον, ὅμως ἔσπευδον κατὰ τὸ σύνηϑες 
α ὕύτην φιλοφρόνως καὶ σὺν πολλῇ προϑυμίᾳ καὶ πίστει 
ΒΝ 

ὃ 

" ἐν ἐκείνῳ οτὰ | καὶ ἵνα τί τὴν ἃ δεινοπαϑεῖν οἵα | ἐπ᾽ 
ἡδαποῦ καὶ ἀλόγου χώρας 4 τοῦ ἀσπόνδου καὶ ἀπηνεστάτου 

γους θ κἂν] μηδὲ 1 μὴ οἵχ [( με, ἀλλὰ παράσχου μοι δύνα- 
εν τοῦ εὐάρεστον φανῆναι τοῖς δεσπόταις μου καὶ 8 τὴν τού- 
»ν ϑηριώδη γνώμην εἰς ἡμερότητα μεταποίησον 9 παραμύϑη- 

11 ὠήϑησαν 159 κατ᾽ -“-- λαμπρῶς οἵα [ οἱ --- ,γεννήτορες 
ἢ 18 καϑ' -- οὗτοι] καὶ ὅσον ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἤγγιξεν, 
φι οδρότερον οἱ τοῦ παιδὸς γονεῖς 1ῦ ὅμως ταύτην φιλοφρόνως 

᾿υμά κατὰ τὸ σύνηϑες ἔσπευδον 

» ἦτον καὶ αὐτὸς εἰς τὸ τραπέζι, καὶ τότε δὲν ἦτον ἐκεῖ" 
Ὁ ἄϊλοι μὲν ἔκλαιον, ἄλλοι δὲ ἐπαρη γοροῦσαν᾽ τοὺς γονεῖς του. 
Κα ὁ Γεώργιος δὲ ὁ υἱός του, ἐκεῖ ὁποὺ ἦτον εἰς τὴν 

᾿ λγαρίαν ᾿ γνωρίζοντας τὴν ἡμέραν τοῦ ἁγίου. ἔκλαιεν 
ἀρηγόρητα καὶ πικρῶς καὶ μετὰ δακρύων τοιαῦτα ἐλεγεν᾿ 
Ἢ γὲ πόσοι νὰ χαίρωνται καὶ νὰ εὐφραίνωνται εἰς τὴν 
γ᾿." τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καὶ ἐγὼ ὁ ἐλεεινὸς εἶμαι εἰς, τὰ 
να, εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν! ἀρά γε πόσα δάκρυα νὰ χύνουν 

ὕ 
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χατ᾽ ἐκείνην τὴν ἑσπέραν τὴν τοῦ ἁγίου μνήμην 

αὐ΄ αὐτὸς δὲ ἐν τῇ μαγειρικῇ καμίνῳ ὧν καὶ τὴν τοῦ 

μοῦ ὑπηρεσίαν κατὰ τὸ εἰωϑὸς αὐτῷ ἐκτελῶν, ἵστατο 
"δαχρυς καὶ κατηφὴς, ἐνθυμούμενος κατὰ διάνοιαν, 

᾿ «Ἐν τῷ οἴκῳ μου κατὰ ὥραν ταύτην μέλλουσι τὴν 

υῦ ἁγίου μνήμην ἐπιτελεῖν οἱ ἐμοὶ γονεῖς καὶ οἱ παρα- 

γχάνοντες φίλοι καὶ γείτονες ἐπὶ τραπέζης κεκαϑη- 

ἱναι" κἀγὼ ὃ ἐλεεινὸς καὶ αἰχμάλωτος ἐν ταῖς παρελ- 

ὕσαις μνήμαις τοῦ μάρτυρος συμπαρήμην ἑορτάξων 

ΠΕ τ ομυνόμενος. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ αὐ- 
ῦ τοῖς ἀϑροιξομένοις συμψάλλων καὶ συναμιβλμβεγορ, 

᾿». δὲ ἐπ᾽ ἀλλοδαπῆς χώρας αἰχμάλωτος καὶ δοῦλος 

Π... μὴ γὰρ ἐγὼ μόνος ἀνάξιος δὑρέϑην, ἅγιξ τοῦ 
οὔ, τοῦ εἰσιέναι εἷς τὸν ναόν σου; ἄρα οἱ ἐμοὶ γονεῖς 

ν μνήμην δου ἐχτελοῦντες καὶ μὴ θφῶψτερ μὲ. οὐχὶ 

ν στέρησίν μου πικρῶς ϑρηνήσουσιν; ἐγὼ δὲ ποίους 

ἐχτελέσαι' καὶ δὴ φϑασάσης ἤδη τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ 

ἐνδόξου μάρτυρος, μετὰ τὴν τοῦ λυχνικοῦ ψαλμῳδίαν 

ἢ. 14 χαϑὼς ἔϑος ἐστὶ τοῖς ἐγχωρίοις, τράπεξαν παρατι ϑέναι, 

τοῖς προσήκουσι. τοῦτο καὶ αὐτοὶ πεποιηκότες, ἐν ἀ. 

φϑονίᾳ ἀγαϑῶν,. πάντας τοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς, πέ- 
νητάς τε καὶ τοὺς παρατυχόντας λοιποὺς ἐπὶ τὴν τρά. 

πεξαν προετρέψαντο᾽ τούτων τοίνυν ἐν τῇ τραπέξῃ κα- 

ϑεσϑέντων, οὐδὲν ἕτερον ἅπαντες ἀλλ᾽ ἢ περὶ τοῦ παιδὸς 

ἐφϑέγγοντο᾽ οἱ μὲν γονεῖς ϑρηνοῦντες καὶ λέγοντες. ὅτι 
«Ἐν τῇ παρελθούσῃ μνήμῃ τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ ὃ ῳ 

ἡμῶν φίλτατος υἱὸς Γεώργιος παρῆν ἐνταῦϑα ἐξυπηρε. 
τῶν τοῖς φίλοις καὶ συνευωχούμενος.» ταῦτα παρὰ τῶν 
γονέων ἀκούοντες οἱ συγγενεῖς συνέκλαιον καὶ συνεϑρή- 

νουν, παρεμυϑοῦντο δὲ οἱ φίλοι καὶ πάντες οἱ συμπα- 

ρόντες ἐν ἀϑυμίᾳ καὶ ϑλέίψει καὶ οὗτοι τυγχάνοντες καὶ κα 

συμπάσχοντες αὐτοῖς. ᾿ 

Ἦν δὲ καὶ ὁ παῖς Γεώργιος ἐγνωκὼς ἐν τῇ αἰχμαλω- 

ἤ 
ἱ 

ῷ αὐτὸς δὲ] καὶ 4 κατηφὴς καὶ σύνδακρυς ὕ ὥραν ταύτην 
λλουσι οἵη ὁ οἱ ἐμοὶ γονεῖς] ὠήϑησα 11 συνέψαλλον 18 ἐγὼ 

τοῦτο καὶ πένητας σὺν τοῖς παρατυχοῦσιν ἐν τῇ τραπέζῃ 18 τοῦ ϑεοῦ ε ἅγιε --- ϑεοῦ οἴη 1 μὲ πῶς 16 πικρῶς οἴῃ | 
1 τοίνυν] δὲ 8 ἅπαντες ἀλλ᾽ οἵα 11 ἐνταῦϑα παρῆν 18 συν- Β Ἴσουσιν ἦρα ἡ πολύϑλιβός μου μήτηρ ϑεωροῦσα τοὺς συγ- 
ευχόμενος 18 καὶ συνεϑρήνουν ΟἿ "4 οἱ φίλοι παρεμυϑοῦντο νεῖς καὶ γνωστοὺς καὶ φίλους ἐν τῇ μνήμῃ σου ἐπισυναγομέ- 
καὶ πάντες ἐν ἀϑυμίᾳα... τι καὶ οὗτοι --- αὐτοῖς] ἐτύγχανον ,. ἐμὲ δὲ μὴ βλέπουσα ἢ φωνῆς μου ἀκούσασα, πῶς οὐχὶ ὡς 
τὴν τοῦ παιδὸς στέρησιν ἐννοούμενοι καὶ συμπάσχοντες ᾽ ἱμάλιρ μυκωμένη ἐπὶ χωρισμῷ τῆς ἑαυτῆς μόσχον καὶ γοερὸν 

1 καὶ δὴ τῆς μνήμης φϑάσης Ι τοῦ --- μάρτυρος ὁ] ἀ καὶ 

---.-. .. . --..Ρ'Ξ,ρΡΡὃθϑὖὔΡὔὖ’ῤὀ ι΄. ᾽...ἅ ..-..-. ...ὄ τῦσαθ π-π-π-π-πππππππππρπρπρπρΦρΦΔΨᾳαοιια..““ οεο,)ὦ«͵«τ σοοστΠ 1 ξ: 
{τ 

ς νῃ καὶ αὐτὸ γληγορώτερον, δέομαί σου.» ταῦτα ἔλεγεν ὁ 
ὕργιος καὶ ἀνάγκαζε καὶ τὴν στίαν νὰ γένῃ χλιὸν τὸ νερὸν 

ὰ ι χύσῃ τὸν αὐϑέντην του νὰ νιπτῇ. 
Τώρα ὁποὺ ϑέλω διηγηϑῆ τὸ παρέμπροσϑεν, ἀκούσατε. 
τώτατοι πατέρες, νὰ ἰδῆτε ϑαῦμα, ὁποὺ ἔκαμεν ὁ ἅγιος. καὶ 

᾿ ϑαυμάσατε τίποτες εἰς τὸ ϑαῦμα, καὶ ἀπιστήσετε. ὅτι εἰς 
᾿ " δύναμιν. τοῦ ϑεοῦ τίποτες δὲν ἀδυνατεῖ, μηδὲ εἶναι κἀνένα 
ἷ τες ὁποὺ δὲν δύναται ὁ ϑεὸς νὰ ποιήσῃ. ἀκούσατε γοῦν 
τὰ ἐπίλοιπα τοῦ ϑαύματος. 

Ῥ. 1ὅ2 ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου τὴν ὥραν ἐτούτην, ὁποὺ δὲν 
μὲ βλέπουν, νὰ παρασταϑῶ εἰς τοὺς φίλους μας καὶ γείτονας! 
τάχα ἀπὸ τὴν λύπην τους πῶς νὰ κάμουν τὴν ἑορτήν τους; 
πῶς νὰ δεχϑῶσι τοὺς φίλους τῶν; πῶς νὰ δεξιωϑοῦν τὰ 
ἄλλα παλληκάρια τῆς γειτονίας, ὅταν συλλογισθοῦν τὸ ὄνομά 

μου: ἢ πῶς νὰ περνοῦν τὴν ἐπίλοιπήν τους ζωήν; ἀλλά, ὦ 

ἅγιε τοῦ ϑεοῦ Τεώργιε, βοήϑει μου καὶ ἐμένα τῷ δούλῳ σου; 
καὶ ἀξίωσέ μὲ νὰ ὑπηρετῶ καλῶς τὸν ἀφέντην μου. ἐὰν 
εἶναι καὶ τὸ ϑέλημά σου νὰ ἰδῶ ποτε τοὺς γονεῖς μου, ἂς 



39 ΡῈ ΒΠΙῸ ὈΌΟΙΒ ΠΠΟΝΙΒ 

ὕμνους ἐν τῇ μνήμῃ σου προδαγάγω σοι; ποίους ψαλ. 

μοὺς μελῳδήσω, εἰ μὴ δάκρυα ἀνενέργητα καὶ στεναγ. 

μοὺς ἀλαλήτους ἐκ κατωδύνου μου καρδίας φλογοειδῶς 

ἀναπεμπομένους. δσώξου πάτερ. σώξου μῆτερ. σώξεσϑε 
πάντες φίλοι καὶ γνωστοὶ καὶ συγγενεῖς καὶ μέμνησϑέ 

ἔ 14᾽ μου τοῦ αἰχμαλώτου, κἄντε ξῶντι ὑπερευχόμενοι. κἄντες 

τεϑνηχότι ϑρηνητικῶς μνημονεύοντες». 

Ταῦτα οὖν ἐννοῶν ἐν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις ἠρέμα 

καὶ ἡσυχῆ, παραυτίκα προστάττουσιν αὐτῷ οἱ σύνδουλοι 
αὐτοῦ τὸ τοῦ ϑερμοῦ ἀγγεῖον ἄραι ἐκ τῆς μαγειρικῆς 
καμίνου καὶ πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ ἀνελϑεῖν. ὃ δὲ τὰ 

δάκρυα ἀπὸ τῶν παρειῶν αὐτοῦ ἀποσμήξας καὶ ἀναλα- 

ϑρηνῳδοῦσα, ὀξυδερκὲς περιβλεπομένη ὧδε κακεῖσε, πότε ϑεάσε- 
ταί μὲ ἢ φωνῆς μου ἀκούσει; ἄρα τοὺς ὁμήλικάς μου παῖδας 
καὶ συμμαϑητὰς ὁρῶσα ἐν τῷ ναῷ σου ψάλλοντας καὶ συναμιλ- 
λωμένους καὶ ἐμὲ μὴ βλέπουσα, πῶς οὐχὶ τὴν καρδίαν σπαρατ- 
τομένη καὶ τοῖς τῶν σπλάγχνων κέντροις νυττομένη, ὀδυνηρὰν 
πληγὴν ὑποδέξεται; τίς τοὺς τοῦ ἐμοῦ πατρὸς στεναγμοὺς ὑπε- 
ψΨέγκοιτο; τίς τῆς ἐμῆς μητρὸς τὰ δάκρυα παύσει. ἃ μου οἴῃ 
4 σῶξον 1 μνημονεύοντες σώξου καὶ σύ, τιμιώτατε ἱερεὺς καὶ 
προσμονάριε τοῦ πανσέπτου ναοῦ, ὁ παιδαγωγήσας καὶ διδάξας 
μὲ τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων μάϑησιν, καὶ μέμνησό μου ἐν 
ταῖς πρὸς τὸν ϑεὸν εὐχαῖς σου. σώξεσϑε καὶ ὑμεῖς οἱ ὁμήλικές 
μου παῖδες, οἱ συμμαϑηταὶ καὶ συμψάλλοντες καὶ συναμιλλώμε- 
νον μοι καὶ συνευχόμενοι καὶ ἐν τῇ τοῦ ἁγίου μνήμῃ μή μου 
ἐπιλάϑησϑε τὸν ἐπὶ ξένης ξένον καὶ αἰχμάλωτον καὶ δοῦλον 
ὑπάρχοντα 8. οὖν] νῦν | ἀλαλήτοις καὶ δάκρυα ποταμηδὸν ἐκ 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ καταρρέων ἡσυχῆ καὶ ἠρέμα μὴ τολμῶν 
γοερώτερον ὀλοφύρεσϑαι. ἀλλ᾽ ἄρτι μοι ἐξιόντι τὰ περὶ τοῦ 
παραδόξου ϑαύματος τὰς ἀκοὰς ὑφαπλώσατε 9 παραυτὰ οὖν 

Ὥρα ἦτον τοῦ δείπνου καὶ ἐγύρευσεν ὁ αὐϑέντης του 
νερὸν νὰ νιπτῇ, καὶ τὴν ὥραν ὁποὺ ἀνέβαινε τὴν σκάλαν τὸ 
παλληκάριον μὲ τὸ χλίον νερὸν εἰς τὸ χέρι βαστῶντας καὶ τὸ 
πκουκούμιον, φαίνεται ὃ μέγας Γεώργιος ἐπάνω εἰς τὴν σκάλαν 
καβαλλάρις εἰς ἄλογον ἄσπρον καὶ λέγει τον. «Ἔλα, καβαλ- 
λίκα ἐδῶ εἰς τὰ ὄπισϑεν τοῦ ἀλόγου». καὶ παρευϑὺς ἐπήδησε 

Ἵ 

τοῦτον εἰς μέσον ἔστησεν ὁ ἅγιος [ μέντοι οΒ 9 χειρὶ αὐτοῦ 

ἡ ᾿ 
τω 
Εν. ΡΥ 

πάραυτα εὑρέϑη εἰς τὸ σπίτι του, μέσον τῆς τραπέζης τῶν 
ΕΣ ὁ 2 ἥ Ζ ., Δ δ᾽ 7) 
εὑρεϑέντων ἀνθρώπων καὶ ὥς τον εἶδαν, ὅλοι τους ἔκραξαν 

1}. παι, υλχ λιν 9 9ῳ0υ 

τὸ τοῦ ϑερμοῦ ἀγγεῖον ὅπερ εἴωϑεν ἡ ἐπιχώριος 

ιά εχτος καλεῖν κουχούμιον, καχλάξον καὶ ὑπερβλύξον 

πουδαίως ὥρμησεν ἀνελθεῖν ἐν τῇ τραπέξῃ πρὸς τὸν 
ὕύοιον αὐτοῦ. καὶ δὴ τούτου πορευομένου ὁ ἔνδοξος τοῦ 
χριστοῦ μάρτυς Γεώργιος ἄρας αὐτὸν ἐκεῖϑεν μετάρσιον 

᾿ ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ φέρων, ἔστησεν ἕν τῷ πατρικῷ αὐ- 
τοῦ οἴκῳ μέσον, ἔνϑα οἱ κεκλημένοι φίλοι καὶ συγγενεῖς 

ἐχάϑηντο ἐπὶ τῆς τραπέζης. κατέχοντα μέντοι ἐν τῇ 
γειρὶ τὸ ῥηϑὲν χουχούμιον ὡς ἄρτι ἐκ τῆς καμίνου 
ὑρπαγέν. ὅνπερ ἐξαίφνης ϑεασάμενοι οἵ τε γονεῖς καὶ 

τάντες οἱ παρατυχόντες, βουλγαρικὴν στολὴν ἠμφιεσ- 

μένον καὶ τὸ χουκούμιον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ κρατοῦντα, 

ἐξίσταντο καὶ φωναῖς μεγίσταις ἐκέχρηντο. καὶ οἱ μὲν 
γονεῖς αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπερβαλλούσης ἀδοκήτου χαρᾶς 

πε νεῖς κατέπεσον ἐπὶ γῆς ἄφωνοι" οἱ δὲ λοιποὶ περι- 

πλακέντες τούτῳ καὶ καταφιλοῦντες, ἤρξαντο αὐτὸν 

ἐπερωτᾶν τὸν τρόπον τὴς ἐπανόδου αὐτοῦ. ὁ δὲ παῖς 

κα χουκούμιον καλεῖν [ καχλάξζον καὶ ὑπερβλύξον ὁ. 8 ἀν- 
λϑεῖν) πορευϑῆναι 4 δὴ --- ὀφϑαλμοῦ] ἀναλαβὼν ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ τὸ κουκούμιον τοῦ ϑερμοῦ κρατοῦντα ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ 
μετάρσιον 6 φέρων ἔστησεν ὁπ πατρικῷ ὁ 1 μέσον Οἵ 
οἴκῳ ἐν τῇ τραπέξῃ 1 καὶ συγγενεῖς ολ 8 ἐπὶ τῆς τραπέζης! 

δηϑὲν οἵα | κουκούμιον σὺν τοῦ ϑερμοῦ βράξοντος | ἄρτι οἵα 
χαμίνου εὐϑέως 18 κουκούμιον βράξεν 14 ὑπερβαλλούσης 
χύὐτοῦ 1ὕ εἰς γῆν κατέπεσον 10 τοῦτον περιπλακέντες (1 ἐρω- 
τῶν αὐτὸν | τὸν τρόπον] περὶ 

τὸ παλλικάριον καὶ ἐκαβαλλίκευσε. καὶ τὴν ὥραν ἐκείνην 

τὸ «Κύριε ἐλέησον». οἱ δὲ γονεῖς του ἀπὸ τὴν χαράν τους καὶ 

ἀπὸ τὸν ϑαυμασμόν τους ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν ἄφωνοι ἱκανὴν 
ὕραν. οἵ ἄλλοι γοῦν οἵ συνευρεϑέντες ἐρώτησάν τον, πῶς 
ᾷ Αὐξμδυβοτ, Μίγδοια 8 

ν ᾿ς 
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γνωρίσας τὸν ἑαυτοῦ οἶκον καὶ τοὺς ἰδίους γονεῖς καὶ 

πάντας τοὺς παρατυγχάνοντας ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἐχπλήξει 

καὶ ἀμηχανίᾳ γέγονε καὶ αὐτὸς. ὅμως δὲ εἰς ἑαυτὸν ἐλ. 

ϑὼν καὶ τὰς ἰδίας φρένας ἐν καταστάσει ποιήσας ἤρξατο 

διηγεῖσθαι τὰ περὶ ἑαυτοῦ λέγων οὕτως ὅτι φησί «᾿Εγὼ 

μὲν πλέον τι διηγήσασϑαι ὑμῖν οὐκ οἶδα. ἕν δὲ τοῦτο 
οἶδα, ὅτι ταύτῃ τῇ στιγμῇ καὶ ῥοπῇ καὶ ὥρᾳ ἐν τῇ αἰχ- 
μαλωσίᾳ καὶ δουλείᾳ ἤμην, ἔν τῇ χώρᾳ Βουλγαρίας 
ἤμην καὶ τοῦτο, ὕπερ ὁρᾶτε ἐν τῇ χειρί μου κουκούμιον, 
ἐκ τῆς μαγειρικῆς καμίνου λαβὼν βράξον, ἔμελλον ἀν- 

αγαγεῖν ἐν τῇ τραπέξῃ πρὸς τὸν κύριόν μου᾽ καὶ δὴ φϑά. 
σας τὴν κλίμακα τὴν ἐχεῖσε ἀναφέρουσαν δρῶ ἐν τῷ ἄκρῳ 
ταύτης Ϊ ἄνδρα τινὰ ἔφιππον ἐν σχήματι στρατηλάτου 

ὁπλοφόρον ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου διαλάμποντα 

αὐγοειδέστερον, ὅστις ἀϑρόως ἁρπάσας με καὶ ἀναλαβὼν κ' 

ὡς τάχος ἀστραπῆς διήρχετο. μήτε κόπον μήτε κίνησιν 

ἐμοῦ αἰσϑανομένου, πλὴν εἰ μήγε ἐν ϑαλάσσῃ προδεπι- 
βάντες, ἐκ τῶν τοῦ ἵππου ποδῶν ὥσπερ ἔξαμα ὕδατος 

1 ἰδίους οὐ 98 πάντας Κι ὃ καὶ ἀμηχανίᾳ καὶ ἐκπλήξει 
μεγίστῃ Ι καὶ αὐτὸς οἴαχ ! ὅμως - διηγεῖσϑαι) διηγεῖτο δὲ 
ὅ οὕτως οἴχῃ | φησὶ οἵχ ὃ μὲν ΩΝ τί πλέον | ὑμῖν οτα | δὲ 
τοῦτο ὁ 72 καὶ τῇ 8 καὶ τῇ | ἤμην --- Βουλγαρίας] εἰς Βουλ- 
γαρίαν 0 τοῦτο οἴ | ἐν --- μου οὶ 10 λαβὼν] ἥρπασα | οἰ 
λον --- τραπέζῃ) ϑέλων ἀνελϑεῖν 11 καὶ --- ἄνδρα] ἐν τῇ ἀνόδῳ 
τῆς κλίμακος καὶ ἐλϑὼν εὗρον 18 ἔφιππον ὁπλοφόρον 1ὕ αὐὖ- 
γοξιδέστερον διαλάμποντα 11 αἰσϑανομένου μου 

εὑρέ ϑὴ ἐχεῖ. αὐτὸς δὲ μετὰ πολλὴν ὥραν, ὡσὰν ἤλϑην εἰς 
τὸν ἕξαυτόν του. ἄρχισε καὶ τοὺς ἐδιηγᾶτο τὸ ϑαῦμα ὅτι 
«Ἐγὼ ἔλαχα εἰς τὴν ὥραν τοῦ δείπνου, νὰ χύσω νερὸν τὸν 
αὐϑέντην μου νὰ νιπτῇ᾽ καὶ ἀνεβαίνοντας τὴν σκάλαν, ηὗρέ 
με ἄνϑρωπος λευκοφύρος καβαλλάρις εἰς ἄσπρον ἄλογον, καὶ 
μὲ ἄρπαξε, καὶ ϑαυμάξω καὶ ἐγώ, πῶς εὑρέϑηκα ἐδῶ πάραυτα.» 

ὉᾺ 10 ὈΌΟΙΒ ΜΕΟΝΙῚΞ ΒῊ) 

αἴ ττομένου, ψόφον τινὰ ἐχτυπούμενον ἐδόκουν ἀκή- 
ναι. καὶ αὖϑις ἔν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ πάλιν ἐν τῇ γῇ 

γεϑέντες ἐν φωτὶ καὶ λαμπρότητι διϊπτάμενοι, ἀκόπως 
δ πὶ μὴ γινώσκοντός μου, ποῦ εἶμι ἢ πῶς πο- 

μαι, ἐξαίφνης παραδόξως καὶ ἀπροσδοκήτως νκδ' 

1 δ ῦθα, ὡς ὁρᾶτε, ἀϑρόως ἵστησιν ἐν μέσῳ ὑμῶν 
᾿ ἢ χειρί μου τὸ κουχούμιον τοῦτο χατεχόντα». 

" Ταῦτα παρὰ τοῦ παιδὸς ἀκούσαντες καὶ ἐν ἐχπλήξει 

ποι, ἐξῆλϑον ἀφονδξοι τοῦ οἴχου, τὸν διασώσαντα 

ρεῖν βουλόμενοι καὶ τοῦτον ταῖς πρεπούσαις τιμαῖς 

νείψασϑαι. μηδένα δὲ εὑρόντες ἢ κατασχόντες, πρὸς 

»ν παῖδα παλινδρόμως ἤεσαν τὸ παράδοξον τοῦ ϑαύ- 
ατος σφοδρῶς ἐκπληττόμενοι, μάλιστα ὁρῶντες τὸ κου- 

ὕμιον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βράξον καὶ ἀνακοχλάξον ὡς 

φαχήϊῳ τοῦ τέχνου αὐτῶν εἰ να Δηροάσνρν τοῦτον μετὰ 

Βύλουν καϑ' ἑαυτοὺς ἐννοοῦντες καὶ λέγοντες" « Ἄρα 

᾿ μηϑέ ἐστι τοῦτο, ὅτι τὸ τέκνον ἡμῶν ἐστιν οὗτος; ἄρα 

1 ἐδόκουν ἀκηκοέναι) ἀκήκοα 
ι ἐγνωκότος ] πῶς] ποῦ ὁ ἀϑρόως με} εἰς μέσον 9. δρομαῖοι 

λϑον 12 δρόμῳ 1ὅ ἀρτίως 10 περιεπλάκησαν ἐν 11 κατα- 
᾿ (ζόμενοι ἢ τοῦτον -- δαχρύων] καὶ κλαίοντες καὶ (τε ΟῺ) 
τοῦτον τρανώτερον] αὐτὸν 19 καϑ' -- λέγοντες οἵα [| ρα ὁ 
ς ἡμῶν ἔστιν οὗτος, ὧρα κτῖ. 30 ἐστιν οὗτος] ὁρῶμεν | ὧρα 

“- πλείονι ΟΙΩ 

2. αὖϑις] εὐθὺς πάλιν οὐχ 

᾿ 
-Μιτὰ δὲ ὥραν ἱκανὴν ἐσηχώϑησαν καὶ οἱ γονεῖς ἀπὸ τὴν 
; , καὶ ἄρχισαν νὰ δοξάξουν τὸν ϑεὸν καὶ τὸν αὐτοῦ μεγαλο- 
᾿ οὐ 1 εώργιον. καὶ ὅση χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις ἔγινε τὸ 
τέρας ἐχεῖνο εἰς τὸ σπίτι τῶν γονέων του; πῶς νὰ τὴν 

᾿ηγηϑῇ τινας; ἢ τὰ γλυκοφιλήματα τοῦ πατρός του καὶ τῆς 
ἂν 

οτι ἐκ τῆς καμίνου ἁρπαγέν. ἀνανήψαντες δὲ καὶ οἵ 
"εἴς αὐτοῦ ἐκ τῆς λειποϑυμίας, περιεπλάκησαν τῷ 

μῶν ϑακρύων, κατανοοῦντές τε τοῦτον τρανώτερον 
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ὄντως τὸν υἱὸν ἡμῶν βλέπομεν;:» τοιαῦτα καὶ ἕτερα 

πλείονα τί μὲν οὐ λέγοντες, τί δὲ οὐ πράττοντες ἄξια. 

εὐχαριστίας ὑπὲρ τῆς γενομένης εἰς αὐτοὺς ϑαυματ- 

ουργίας καὶ κηδεμονίας καὶ ϑερμῆς ἀντιλήψεως τοῦ ἐν- 
δοξοτάτου μάρτυρος Γεωργίου. οὕτως τοίνυν μεταστρέ. 

ψαντὲς τὴν ἐπόδυνον καὶ χαλεπωτάτην λύπην εἰς χαρὰν 

ὑπερβάλλουσαν καὶ μεγίστην. ἐδόξαξον ἅπαντες τὸν 

ὑπεραγαϑὸν καὶ φιλάνϑρωπον κύριον καὶ ϑεὸν τὸν τοι- 

αὗτα ποιοῦντα παράδοξα ϑαύματα διὰ τῶν αὐτοῦ ϑερα- 
πόντων καὶ ἁγίων μαρτύρων, εὐχαριστοῦντές τε καὶ τῶῃ 
πανευφήμῳ ἀϑλοφόρῳ Γεωργίῳ εἰς δόξαν αὐτοῦ καὶ 
ἀεὶ μνημόνευτον | τιμὴν καὶ διήγησιν ἀξιέπαινον ἐκ 

τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ϑαύματος ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας διὰ τοῦ 

παιδὸς Γεωργίου χομισϑέντος οἴνῳ κεράσαντες ἔπιον 

εἰς τὴν τοῦ ἁγίου μάρτυρος πρεσβείαν. 

Θαῦμα δὲ ἐπὶ προσϑήκῃ ϑαύματος. ἀδελφοί, ἀκού- 
ὅατε. τὸ γὰρ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας λειφϑὲν ἐκεῖνο κου- 

κούμιον οὐ πάνυ μέγιστον ἦν, ἀλλὰ καὶ λίαν σμικρότα- 
τον. οἱ δὲ ἐν τῇ τοῦ ἁγίου μνήμῃ συναϑροισϑέντες 

3 ἄξια τῆς, 8 ὑπὲρ Ο | ϑαυματοποιΐας 4 ἐνδοξοτάτου) 
ἁγίου μεγαλομ. ὅ οὕτως τοίνυν ΟΥὴ | μεταστρέψαντες δὲ 
ὃ ἐπόδυνον -- χαλεπωτάτην ΟΥὴ ῖ ὑπερβάλλουσαν καὶ οτχ | 
ἐδόξαξον ἅπαντες) πάντες καὶ δοξάξοντες 8 ὑπεραγαϑὸν τς 
καὶ 8660. ΟΤῺ Ι τοιαῦτα ὁ 9 διὰ -- μαρτύρων ΟἹ 10 τὲ 011 
11 πανευφήμῳ ΟΠῚ --- 1ῦ πρεσβείαν] ἁγίῳ μεγαλομάρτυρι, ὅϑεν ἐκ 
τοῦ βράξοντος ϑερμοῦ τοῦ ἀποκομισϑέντος ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας 
εἰς τὴν τοῦ ἁγίου πρεσβείαν πιεῖν προστάττουσιν 10 ἀδελφοί 
ΟἹ 17 ἐκεῖνο οἵἡησ0;. 18 μικρότατον 

μητρός του, πῶς νὰ τὰ εἰπῇ ἄνϑρωπος; ὅμως ὡσὰν ἐβεβαι- 
ὦϑησαν, ὅτι πῶς ἔγινεν ἡ ὑπόϑεσις, ἐδιαμοιράσϑη ὅλος ὁ 
λαὸς καὶ ἔπιεν ἀπὸ τὸ νερὸν ἐκεῖνο τὸ χλίον. καὶ τόσον ἐβοή- 
ϑησεν ἡ πρεσβεία τοῦ ἁγίου, ὅτι ὅλους ἔφϑασε τοὺς εὗρε- 
ϑέντας. τότε ἐπῆραν τὸν Γεώργιον οἵ γονεῖς του καὶ οἵ ἐδικοί ὅ, 
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᾿εἴστοι τὸν ἀριϑμὸν ὑπῆρχον. καὶ οὐ μόνον τοῖς ἐν 

1 τραπέξῃ ἀθήμέμοις ἐπήρκεδε πἰεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
χοισταμένοις καὶ ἐξυπηρετοῦσι καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῷ 
ἴχῳ καὶ λοιποῖς παρατυχοῦσι καὶ ἐπισυναχϑεῖσιν ἐν 
; 1 ἑορτῇ τότε μήτε ἐλάττωσιν τοῦ ϑερμοῦ διξηυμεμαν 
τε ψυχρότητα ἐκ τοῦ τοσούτου διαστήματος, ἀλλ᾽ ἦν 

'ν χκοχλάζον καὶ ξέον ὡς ὑπὸ λαυροτάτου πυρὸς ἐκ- 

υυσώμενον, ὦ τοῦ ϑαύματος! ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ προ- 
ῃ του ᾿Ηλειοὺ τῆς φ δοξενου καὶ πτωχοτάτης χήρας ἡ 
οὐ τοῦ βλέψον καὶ ὃ χαμψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἠλατ- 

νήϑη. οὕτως οὐδὲ ἡ ἐν τῷ σμικροτάτῳ κουχουμίῳ 
οὔ ϑερμοῦ μετάδοσις ἔλλειψίν τινα εἰσεδέξατο, ἀλλὰ 

ἰῇ ἐπήρκεσε, ὡς εἴρηται, ἀφϑόνως μεταδιδόμενον. 
αἱ ὥσπερ ἡ ἐπὶ τῶν σχιδάκων τοῦ ὕδατος ἐπίκλυσις 

ἡ παρὰ φύσιν ἀναφϑὲν πῦρ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ προφήτου 

Ἠλειοὺ οὐ κατέσβεσεν, ἀλλὰ μειζόνως ἀνήπτετο, οὕτω 

Ἢ ἡ τοῦ ϑείου πυρὸς ἐνέργεια διὰ τῆς τοῦ μάρτυρος 

ϑερμοτάτης πρεσβείας τε καὶ δυνάμεως τὸ τοῦ ϑερμοῦ 
ἀ; γεῖον προσεπανήπτετο καὶ διεπυροῦτο. 

αὶ 

δ᾽ ΓῚ καὶ οἵχ μόνον δὲ, τοὺς. . καϑημένους 3 πιεῖν ἐπήρκχεσε, 
: οὺς παρισταμένους καὶ τοὺς ἐξυπηρετοῦντας 8 πᾶσι --- λοι- 

' ἴς] τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ καὶ πάντας τοὺς 4 παρατυγχάνοντας 
δ ἐπισυναχϑέντας Ι ἐν --- τότε οὰ ὅ δεξαμένου οἵη 6 δια- 

μῃ ματος εἰσδεξαμένου 1 ζέον] βράξον 8 ὦ -- ϑαύματος ΟἿ 
9 ΕΠ τοῦ | φιλοπτωχοτάτης Ι] ἡ τοῦ ἀλεύρου δοὰξδο 128 ἀλλ᾽ 
ἤρκεσε πᾶσιν 18 ὡς εἴρηται οἵη 19 προσεπανῆπτεν καὶ 
πύρωσεν. ὼ καινοῦ καὶ παραδόξου ϑαύματος, ῶ ἐξαισίου 

νι ἄγματος" τίς ἀκούων ταῦτα οὐκ. ἐκπλαγίει καὶ δοξάξει τὸν ἐν 
ς ἁγίοις δοξαζόμενον κύριον. 

ΠῚ 

τοῦ, καὶ ὑπῆγαν εἰς τὸν ναὸν τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
εὶ ὁλονυχτὶς εὐχαριστοῦντες τὸν ἅγιον, ἔλεγον" «Εὐχαριστοῦ- 
μὲ ̓ σε, ἅγιε τοῦ ϑεοῦ, εἰς τὴν γληγορήν σου βοήϑειαν, ὅτι 
ἐν ἐπαρεῖδες τὰ δάκρυα καὶ τοὺς ἀναστεναγμούς μας, ἀλλὰ 

8 Βοσ 

7.185 

117, γον 
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38 ΠΕ ΕἾΣΙΟ ὉΌΟΘΙΒΚ ΠΕΟΝΙΞΝ 

Πιόντες τοίνυν καϑὰ προλέλεχται εἰς τὴν τοῦ ἁγίου 
μάρτυρος πρεσβείαν καὶ κορεσϑέντες ἅπαντες, ἐπὶ πλεῖον 

εὐφράνθησαν, δοξάξοντες καὶ εὐχαριστοῦντες Χριστὸν 
τὸν ϑεὸν ἡμῶν" λαβόντες δὲ τὸν παῖδα ἀπήεσαν χαίρον. 

τες ὁμοῦ καὶ κλαίοντες καὶ τοῖς τῆς εὐφροσύνης δά. 

κρυσι τὴν γῆν καταβρέχοντες καὶ εἰσαγαγόντες τοῦτον 

ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τοῦ μάρτυρος | τοιαύτας φωνὰς 

εὐχαριστηρίους πρὸς τὸν ἅγιον ἐβόων λέγοντες" «Εὐ. 
χαριστοῦμεν, ἅγιε τοῦ ϑεοῦ, τῇ σῇ ϑερμοτάτῃ πρεσβείᾳ 

καὶ ἀντιλήψει, ὅτι οὐ παρεῖδες τὴν δέησιν ἡμῶν, οὐδὲ 

τὰ δάκρυα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγγύην ἐπλήρωσας καὶ τὸν 

υἱὸν ἡμῶν ὑγιῆ καὶ σεσωσμένον ἡμῖν μετὰ σωτηρίας 

ἀπέδωκας. ἀλλὰ σύγγνωϑι ἡμῖν ἐπὶ τοῖς πρότερον παρ᾽ 

ἡμῶν ῥηϑεῖσι κακοῖς καὶ ὀνειδιστικοῖς πρός σε ῥήμασι, 

σύγγνωϑι ἡμῖν, μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὑπάρχων κατὰ 

πάντα εὐμενὴς καὶ εὐσυμπάϑητος" πόνῳ γὰρ καρδίας 

ἀλγοῦντες χαὶ τοῖς φυσικοῖς σπλάγχνοις νυττόμενοι., 

ἄκοντες τὰ μὴ δέοντα ἐφϑεγγόμεϑα.» 

10 

1 τοίνυν --- προλέλεκται] οὖν 2 μάρτυρος 011 4 ἡμῶν ὍΝ 
καὶ λάβοντες (δὲ ΟΙη) | παῖδα ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τοῦ μάρ- 
τυρος χαρμοσύνης 6 τὴν γῆν] τὸ ἔδαφος [ καὶ ε σαγαγόντες 
-- μάρτυρος] οἶδεν γὰρ ὡς τὸ τῆς λύπης ἐπείσαχτον οὕτω καὶ 
τὸ τῆς χαρᾶς ἀπροσδόκητον τοῖς τῆς ἐπιτυχίας ἐνηδύνεσϑαι 
δάκρυσιν 1 τοιαύτας οὖν 8. ἐβόων] βοῶντες καὶ 9 τὴν σὴν 
ϑερμοτάτην πρεσβείαν καὶ ἀντίληψιν 18 πρότερον --- “ῥηϑεῖσι) 
εἰρημένοις 14 ὀνειδιστικοῖς λόγοις οἷς | ῥήμασι] πεποιήκαμεν 
1ὅ σύγγνωϑ' -- Χριστοῦ οἵῃ [ κατὰ πάντα ὑπάρχων 

ὡς γλήγορος καὶ ἕτοιμος βοηϑὺς ἐπλήρωσες τὸ ξήτημά μας. 
παρακαλοῦμέν σε δέ, συγχώρησον καὶ ἡμᾶς εἴ Ὥ ὡς ἄνϑρωποι 

καὶ ἡμεῖς ἐβαρέϑημεν πρὸς ἐσένα᾽ ὅτι ὄχι ἀπὸ “καταφρόνεσιν, 
ἀλλὰ ἀπὸ πολλήν. μας ϑλίψιν ἐλέγαμεν καὶ ἄπρεπα λόγια. » 
καὶ τὴν νύχτα ἐχείνην ἐτξι ἐπέρασαν εὐχαριστοῦντες τὸν ἅγιον. 5 ἢ 

τὸ δὲ ταχὺ ἀπολείτουργα ἔκαμαν καὶ μεγάλην φιλίαν εἰς ὅλον 
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Τοιαύταις οὖν καὶ πλείοσιν εὐχαριστηρίοις φωναῖς 

" ν ἅγιον ἱκευδύοντερ, πᾶσαν τὴν νύχτα ἄύϊπνοι διετέλε- 

ν χαὶ τὴν μὲν ἑορτὴν καὶ μνήμην αὐτοῦ φαιδρότερον 

τὶ εὐχαριστήριον ἐχτελέσαντες., δεδώκασι τὸ ἐφυνούθιοαν 

εἴνο τὸ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἀποκομισϑὲν ἐν τῷ τοῦ 

γίου ναῷ. τοῦ εἷναι εἰς ὑπηρεσίαν τῆς ἑνώσεως τοῦ 

γι ράντου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος Χριστοῦ τοῦ 

εοῦ ἡμῶν ἐν τῷ ἱερατείῳ εἰς πίστωσιν καὶ μαρτυρίαν 

ν ὁρώντων τὲ καὶ ἀκουόντων τὰ περὶ τοῦ παραδόξου 
χύματος. ὁ δὲ διασωϑεὶς παραδόξως παῖς Γεώργιος τότε 

: δ Νονδῇ μειράκιον ἦν᾽ νῦν δὲ εἷς γῆρας ἐληλακώς, διη- 

εἴται αὐτὸς καϑ' ἑξῆς τὴν γεναμένην εἰς αὐτὸν παράδοξον 

γαυματοποιΐαν καὶ σωτηρίαν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 

οὐῶς μηδενὸς ἄλλου εἰς μαρτυρίαν ἐπιδεόμενος. 

ΓἽ εὐχαριστηρίοις φωναῖς] εὐχαριστίαις 
͵τελέσαντες ὃ μὲν ΟΤη 7 αἵματος τοῦ 10 παῖς οἵη 

ΝΟ ἰλλόμονος τοῦτο τὸ παράδοξον ϑαῦμα ἀκουστὸν γέγονεν ἐν 
τῇ περιχώρῳ ἐκείνῃ, οἵτινες ἐρχόμενοι καὶ παρὰ τοῦ δια- 

ϑέντος Γεωργίου τὸ παράδοξον τοῦ θαύματος μανϑάνοντες 
καὶ τὸ χουχούμιον. ἐν τῷ τοῦ ἁγίου μάρτυρος ναῷ ὁρῶντες ἐπὶ 

λεῖον ἐθαύμαζον ἅπαντες δοξάξοντες τὸν ϑεὸν καὶ εὐχαριστοῦν- 
ς τὸν ποιοῦντα τὸ ϑέλημα τῶν “φοβουμένων αὐτὸν. ὄντως ὅγαυ- 
ᾳ ὁ ϑεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, καϑῶς ὁ προφήτης “αβίδ 
μ ὠδησεν, ἀληϑῶς τοὺς ἁγίους τοὺς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐϑαυμά- 
σεν ὁ κύριος. ἐφαρμόσειεν δὲ καὶ τὸ τοῦ ἀποστόλου ῥητὸν 
ΟΜΝ «Τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν ϑεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ 
αϑόν.» εὖγε τοῦ μεγίστου ϑαύματος, εὖγε καὶ τῆς τῶν γονέων 

αἰ τεως, ὑπέρευγε καὶ τῆς τοῦ μάρτυρος κηδεμονίας, παν νὼ 
ὙΦ 

τὸ ὁ κάστρον τὴν Παφλαγονίαν, καὶ τὸ κουκούμιον ἐκεῖνο τὸ 
πῆγαν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου νὰ εἶναι διὰ ὑπηρεσίαν τοῦ 
ἁγίου βήματος. 
᾿ Ἠκούσατε ϑαῦμα παράδοξον, ὁσιώτατοι | πατέρες. τίς νὰ 
Ἄ ούσῃ καὶ νὰ μὴ ϑαυμάσῃ τέτοιον ϑαῦμα; ἀλλ᾽ ὅμως ἣ 

Ἰάρις τοῦ ἁγίου Γεωργίου καὶ αὐτὸ ἐποίησε καὶ ὄχε μόνον 
οὐτό, ἀλλὰ καὶ ἄλλο ἕνα παρόμοιον καὶ ἀκούσατε. 

3 τὴν νύκτα πᾶσαν͵ 

Ῥ 61 

(68), 86 

Ἐοπ 

Ρ. 1δ4 



ἫΝ 13, καὶ ἀντιλήψεως. τί τοῦ κατὰ τὸν Ἀββακοὺμ ϑαύματος ἀδοξότερον. 
88. ᾽ 

40 ΕΡΙΠΟΘΤΒ 

ἐκεῖνος γὰρ ἁρπαγεὶς ὑπὸ ἀγγέλου ἐκ τῆς Μηδικῆς χώρας τὸ 
ἄριστον εἰς Βαβυλῶνα τῷ Δανιὴλ ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων 
ἀϑρόως εἰσεκόμισε καὶ αὖϑις ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι αὐτὸν ἀπεκατέ. 
στησεν. ὁ δέ γε τροπαιοφόρος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ καὶ στεφα. 
νίτης καὶ ὁπλοφόρος καὶ καλλίνικος ἀϑλοφόρος Γεώργιος ἐκ τῆς 
αἰχμαλωσίας καὶ δουλείας τὸν παῖδα ἁρπάσας καὶ λυτρωσάμενος 
καὶ τῆς ἐθϑνικῆς καὶ βαρβαρικῆς ϑηριωδίας ἐλευϑερώσας, μετάρ-ὄ 
σιον παρ᾽ ἐλπίδα, ἐν διπῇ ὀφθαλμοῦ ἐν τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ τοῖς 
ἰδίοις γονεῦσιν πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν ἀσινῆ, σεσωσμένον καὶ 1) 
ἀλώβητον παραδόξως διέσωσε καὶ ὑγιῆ μετὰ σωτηρίας ἀπεκατής- 
στησεν͵, τὸ τοῦ ϑερμοῦ ἀγγεῖον βράξον ἐπικομιξόμενον εἰς ἔκχ.- 
πληξιν ἄγοντα τοὺς ὁρῶντας καὶ ἀκούοντας. ἀλλ᾽ ὥσπερ πάλαι 
οἱ τοῦ σωτῆρος ὁμολογηταὶ Γουρίας Σαμωνᾶς τε καὶ Ἴάβιβος τὴν 
ἐν τῇ Γοτϑία ἀπαχϑεῖσαν κόρην καὶ ξώταφον γεγονυῖαν ἐκ τοῦ ικ; 
τάφου ἁρπάσαντες ἐν τῷ πανσέπτῳ αὐτῶν ναῷ προσήνεγκαν καὶ 
ταύτην τῇ ἰδίᾳ μητρὶ σεσωσμένην παρέδωκαν, οὕτως καὶ ὁ ϑερ- 
μότατος πρέσβυς καὶ ἀντιλήπτωρ καὶ προστάτης Γεώργιος τῇ 
πίστει τῶν γονέων καὶ ἱκεσίᾳ καμπτόμενος τὸν αἰχμαλωτισϑέντα 
παῖδα καὶ ἐκ τῆς τοῦ πολέμου συμπτώσεως ἄπληγον καὶ ἀλώβη- 3 
τον διετήρησεν καὶ ἐκ τῆς ἐθνικῆς δουλείας ἐλευϑερώσας παρα- 
δόξως διέσωσεν. 

1458. οἵ. ΜΊρπο, Ῥαΐτοὶ. συ. 116, 148 58. Π16 ΑΚύθηῃ ἄἀθυ δάθββϑηὶΐ- 
ΒΟῆθη ΒΘΙΘΉΠΟΥ αὐ185, ϑϑιημοηδδ ἃ. ΑΌΙΡοΒ. Ατϑ ἄθπι ΝΔΟΒ]84β νη 
0. ν. ἀϑὈμαγάΐ, ἔσβρθρ. νοι Εἰ. ν. Ποβομανα. Το ρ σὶρ 1911, Ρ. 160 88. 

Οοά. Μοβαῦθῃ. Η τῆς υ [ΕΡ1]1οραΒ5.] 

[16Ὸ Τοιαῦτα μὲν ὡς ἐκ πολλῶν ὀλίγα δηλῶσαι τὰ τοῦ 
ϑείου Ιεωργίου ϑαυμάσια, τοιαῦτα τῶν μαρτυρικῶν 

ἐπάϑλων τὰ ἀξιέπαινα γέρας καὶ τοσαύτη τῆς ἀϑλητι- 
κῆς ἀξίας ἡ δύναμις. 

Οοά. Ῥαγῖβ. 1004: ὅ δύναμις ἡμεῖς δὲ τὸν κόρον τοῦ λόγου 
φέροντες, μόνα ταῦτα τῷδε τῷ συγγράμματι ἐνετάξαμεν, καίπερ 
ἕτερα πάμπολλα ἔχοντες διηγήσασϑαι, μάλιστα δὲ καὶ τῆς τῶν 
πολλῶν ἀχοῆς φειδόμενοι, ἵνα μὴ τὸ πλῆϑος τῶν σημείων καὶ 
τὸ ὑπέρογκον πρόφασις ἀπιστίας τοῖς ἀσϑενοῦσι τὴν διάνοιαν 
γένηται. εἰ γάρ τις πάντα τὰ καϑ᾽ ἕνα καὶ καϑ᾽ ἑκάστην καὶ 
κατὰ πᾶν μέρος τῆς οἰκουμένης παραδόξως ὑπὸ τοῦ ἁγίου τελού- 
μενα πειράσεται ἀναγράψασϑαι, ἀδυνάτοις μὲν ἐπιχειρήσει" οὐ- 
δέποτε δὲ τοῦ προκειμένου σχοποῦ πέρας λήψεται ψάμμον γὰρ 
ϑαλάσσης ἢ τοὺς κατ᾽ οὐρανὸν ἀστέρας εὐπετέστερον ἀριυϑμεῖν 
ἢ τὰ τούτου ϑαυμάσια" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ μόνον ἐνεργεῖ 

ΒΡΙΠΟαῦΞϑ 41 

1λλά μοι. ὦ μαρτύρων καὶ ἀϑλητῶν ἐγκαλλώπισμα, 

ἐμὸν εἴπερ τινος ἀγλάϊσμα καὶ μελέτημα, τὸ γλυκὺ 

ὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, τὸ τοῦ δεσπότου πολύχουν γεώρ- 

ον, τὸ τῶν δικαίων ἁπάντων ὡράϊσμα, τὸ τῶν πιστῶν 
τ᾽ ἐχϑρῶν ἀμυντήριον, ὃ μέγας στρατιώτης τοῦ παμ- 

γσιλέως Χριστοῦ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ὁ κηρύξας τὸ ἅγιον 

τοῦ ὄνομα ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλέων παρανόμως 

χὶ μὴ πτοηϑεὶς τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν καὶ βασάνους, ἀλλὰ 

οϑύμως διὰ πολυτρόπων κολάσεων πιὼν τὸ ποτήριον 
οὔ μαρτυρίου καὶ δεξάμενος τοὺς τῆς ἀφϑαρσίας στε- 

φάνους ἐκ τῆς ξωηφόρου δεξιᾶς καὶ ἐν οὐρανοῖς μὲν 

Ι ̓ αριστάμενος τῷ ϑρόνῳ τῆς χάριτος μετὰ ἀγγέλων, ἐπὶ 

γῆς δὲ ἐπιτελῶν σημεῖα καὶ τέρατα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, 
ὧν οὐκ ἔστιν ἀριϑμός., παρέστω καὶ νῦν μέσον ἡμῶν 

ἀοράτως διανέμων ἡμῖν τοῖς ὑμνοῦσί σὲ καὶ εὐφημοῦσι 

χάριν καὶ ἔλεος καὶ πταισμάτων συγχώρησιν καὶ κατεύ- 

ἵ 

ἃ παράδοξα ταῦτα ὁσημέραι, ἀλλὰ καὶ τοῖς πρὸς αὐτὸν τὴν 
τίστιν ἀδίστακτον σώζουσι τὴν ἑαυτοῦ χάριν οἶδεν ἐπιμετρεῖν ὁ 

ϑαυμάσιος, ἂν μὴ τὸν βίον ἀνθιστάμενον ἔχωσι" ποτὲ μὲν αὐτοὺς 
τῶν ϑλίψεων ἐξαιρούμενος, ἐνίοτε δὲ καὶ συμπράττων, ἐφ᾽ οἷς 
ἐνεργοῦσι σημείοις ἢ τέρασι᾽ καὶ μάρτυς ὃ μέγας ἐκεῖνος Θεό- 
δωρος, ὃν Σικεώτην καλούμενον οἶδ᾽ ὅτι ἅπαντες ἴσασι καὶ ἕτεροι 
πλείονες. καὶ ἐν τούτῳ τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην Χριστὸν ἐκμιμεῖται, 

ὃς τοῖς 
καὶ νόσους ϑεραπεύειν ἀπέστειλεν ὕ παμβασιλέως --- ἀμήν] 
χτίσαντος, ὁ πάντων βοηϑὺς ἑτοιμότατος καὶ πᾶσι ποϑητὸς καὶ 
ἐπέραστος, ἄνωϑεν ἡμᾶς ἐποπτεύοις τοὺς σοὺς οἰκέτας ἴλεως καὶ 
διεξάγοις εἰρηνικῶς τὴν ξωὴν ἡμῶν καὶ πάντα πρὸς τὸ σύμφερον 

μῖν ταῖς σαῖς ἐξομαλίσαις δεήσεσι, στῆσον τὰ τῶν παϑῶν 
ἐγρεαίνοντα κύματα, παῦσον τὰ καϑ' ἡμῶν ἐγειρόμενα σκάνδαλα 
καὶ ϑραῦσον τῶν πολεμίων ἐχϑρῶν τὸν βραχίονα, ὅπως λυσι- 
λῶς τὴν ἐντεῦϑεν ταύτην καὶ πρόσκαιρον βιοτὴν διὰ τῆς σῆς 

ἐχτενοῦς μεσιτείας οἰχονομήσαντες, τὴν αἰώνιον ἐκεῖϑεν ξωὴν 
χληρωσώμεϑα, ἐν αὐτῷ τῷ στεφοδότῃ Χριστῷ τῷ ϑεῷ ἡμῶν, ᾧ 
πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ 
χαὶ τῷ ἀγαϑῷ καὶ ξωοποιῷ καὶ προσκυνητῷ αὐτοῦ πνεύματι νῦν 
καὶ εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν, 

ΡΞ ον 

χοϊς εὐ μαστῶς, 

ὧ 

αὐ αον 
ΩΝ ὀῥωγγρν τ.» 

ΩΣ 

ΤΕΥ ΡΝ 

ἀὰ 
τ 
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ἑαυτοῦ μαϑηταῖς ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια δέδωκε οἵ.Τιο 9,1 
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ϑυνον ἡμᾶς εἰς ὁδὸν εἰρήνης. εἰς τὰ σκηνώματα τὰ 

ἠγαπημένα τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐν Χριστῷ ᾿Τησοῦ, 

τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσχύ- 
νησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ καὶ ἀγαϑῷ καὶ 
ξωοποιῷ πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων, ἀμήν. 

Τέλος ϑαυμάτων τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. 

7 ΟΤη. 

Πρ ρεῦ Οοα. ΑἸ το. Ο 92 58}.]} 

ε1τὸ Ἀλλ᾽ ὦ μάρτυς παγκχόσμιε καὶ παμπόϑητε, τὸ ἐρασ-. 

μιώτατον καὶ σεβασμιώτατον καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, τὸ 

ϑεοῦ γεώργιον καὶ ξωηφόρον βλάστημα καὶ εὐϑαλὲς καὶ 

αρηπόρον φυτὸν τῆς ἀϑλήσεως, τὸ διατρέφον τὰς 

εὐχὰς καὶ καρδίας τῶν πίστει προσκαλουμένων σε. ὦ ς 
μαρτύρων ἀγλάϊσμα καὶ ἀϑλοφόρων καύχημα καὶ τῶν 

πιστῶν διάσωσμα, ὃ πανταχοῦ προϊστάμενος καὶ δεινῶν 
ἐξαιρούμενος καὶ φρουρῶν καὶ φυλάττων καὶ περιέπων 

καὶ σκέπων τοὺς μετὰ πίστεως ἀδιστάκτου προσκαλου- 

μένους ὅδε καὶ πόϑῳ ἐξαιτουμένους τῆς σῆς ϑερμοτάτης ο΄ 
πρεσβείας καὶ ἀντιλήψεως πρόφϑασον χαὶ ἡμῖν τοῖς 
πίστει καὶ πόϑῳ ἐπικαλουμένοις σε καὶ τὴν φαιδρὰν καὶ 

ἁγίαν ὅσου μνήμην πανηγυρίξουσι, λυτρούμενος ἡμᾶς ἐκ 

τῆς τῶν ὁρωμένων καὶ ἀοράτων ἐχϑρῶν ἐπιβουλῆς, ἐνέ. 
δρας τε καὶ κακώσεως. σὲ γὰρ πᾶς πιστὸς ἐπικέκληται τ 

καὶ πᾶν στόμα σὲ δοξάξει καὶ πᾶσα γλῶσσα ὑμνεῖ καὶ 

τὸ πάνσεπτον καὶ ϑεῖον καὶ πεποϑημένον σου ὄνομα ἐν 

πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ ἄδεται καὶ προσκυνεῖται καὶ μεμακά- 

ρίσται. σὲ πάντες χριστιανοὶ μετὰ ϑεὸν καὶ τὴν παν- 

ἄχραντον αὐτοῦ μητέρα καὶ δέσποιναν ἡμῶν ἀδιαλεί- Ὁ 

οτος το ςὐμμμμμ τονε ς ρεσσονο 

ἘΡΙΟΟΌΒ 

κως ἐπικαλοῦνται καὶ βοηϑὸν καὶ προστάτην ἑτοιμότα- 

ον καὶ ἀντιλήπτορα καὶ ὑπέρμαχον καὶ πρεσβευτὴν 

ἱκαταίσχυντον κέχτηνται. σὺ οὖν. πανένδοξε καὶ ὑπέρ- 

λι πρε καὶ σέδῳ πρῦφι ῥῴργω; ὡς παρρησίαν σϑθίν. 

δεχτον πρὸς τὸν ἀδλεθόμν καὶ μεφηδθνρι καὶ δεόσπό- 

; ν καὶ κύριον καὶ ϑεὸν ἡμῶν κεκτημένος. συγκίνησὸν 

εἷς πρεσβείαν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν δεομένων σου καὶ τοὺς 

δι γὺς ἀὐθλητὰρ καὶ συμμάρτυρας καὶ τῶν χριστιανῶν 

ποοστάτας καὶ ἀντιλήπτορας τὸν πρωτομάρτυρα καὶ 

μ μνησίκακον Στέφανον, τὸν ἐνδοξότατον καὶ παμμέγιστον 

ὃ 09»: τὸν καρτερικώτατον καὶ περιφανέστατον 
αὐστάϑιον, τὸν γενναιότατον καὶ περιβόητον Προκόκιον, 

τὸν πανεύφημον καὶ παντεξάκουστον ἀημήκρονΝ τὸν 

σοφώτατον καὶ φαεινότατον Εὐστράτιον, τὸν πολύαϑλον 

χαὶ ἀνδρειότατον Παντελεήμονα, τὸν ερψόαμοα καὶ 
 ῊΝ Μερκούριον, τὸν καχύ ὑδὰ καὶ ὑπέρλαμ- 

προν ᾽Δρτέμιον, τὸν καναλβάσμιον καὶ πανπόϑητον Μη- 

νᾶν, τὸν ὡραιότατον καὶ περικαλλέστατον ΘΑΛΈΔΟΨΗΝ 

τὴν τετραδεκάριϑμον καὶ φεαφηφόύρον χορείαν τῶν ἀητ- 

 τήτων τεσσαράχοντα μαρτύρων, τοὺς συμπαϑεστάτους 

ὁμολογητὰς τοῦ ΤΆΉΡΌΨ καὶ μάρτυρας Γουρίαν, Σα- 
᾿μωνᾶν καὶ άβιβον καὶ πάντας καϑ᾽ ἑξῆς τοὺς ἀϑλητὰς 

2 αἱ τροπαιοφόρους, ὁπλίτας καὶ μάρτυρας ἱκετεύοντας 

καὶ δυσωποῦντας σύν σοι τὸν στεφοδότην καὶ ἀϑ'λοϑέ- 

ἣν καὶ νιχοποιὸν Χριστόν, τὸν ϑεὸν ἡμῶν, καὶ πᾶσιν 

ἡ ἡμῖν τὰ πρὸς σωτηρίαν πρεσβεύοντες τοῖς νοσοῦσιν 

ἀσιν καὶ τοῖς ΒΉΘΕΙΟΝ ἀνάρρυσιν, τοῖς ἐν ϑλέψει 

πὶ ΟΜΝ τοῖς ἐν ἀνάγκαις βοήϑειαν, τοῖς ἐν δεσμοῖς 

ΤΊ χνεσιν, τοῖς ἐν συκοφαντίαις λύτρωσιν, τοῖς ἔν κινδύ- 

ἴος ἀντίληψιν, τοῖς ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις καὶ ἀνομίαις 

πεφορτισμένοις τῶν πλημμελημάτων συγχώρησιν, ἐπι- 

Ὑψχνν 

» ἀχὸ 

ἵ 
Η 

ἱ 

ψ᾿ , 

Ἅ 
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σκεπτόμενοι. φρουροῦντες, φυλάττοντες. ὁδηγοῦντες πρὸς 
σωτηρίαν καὶ συντήρησιν τῶν ἐντολῶν καὶ δικαιωμάτων 

Χριστοῦ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

Ταῦτα οὖν καὶ ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνάξιοι συν- 
εγραψάμεϑα, ἅπερ τοῖς ὀρθϑαλμοῖς ἡμῶν ἑωράκαμεν καὶ 
τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν εἰς δόξαν ϑεοῦ καὶ αἶνον, 

ἵνα μὴ χρονίᾳ παραδρομῇ λήϑης βυϑοῖς καὶ ἀγνωσίας 
ἐπικαλυφϑείη τὸ παράδοξον τοῦ ϑαύματος τοῦ διὰ τοῦ 
ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου γεγονότος 

ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς, ἀλλὰ καὶ ταῖς μετέπειτα γενε- 

αἴς κηρυχϑείη καὶ πάντες, οἵ τε ἀναγινώσκοντες καὶ οἱ 

ἀκούοντες, δοξάξουσι καὶ εὐλογοῦσι Χριστὸν τὸν ἀλη- 
ϑινὸν ϑεὸν ἡμῶν τὸν ποιοῦντα τὸ ϑέλημα τῶν φοβου- 

μένων αὐτὸν καὶ δοξάξοντα τοὺς δοξάζοντας αὐτόν" ὅτι 

αὐτῷ πρέπει δόξα καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις νῦν 

καὶ ἀεὶ καὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων; ἀμήν. 

[ὅ. θ6 θαΡὰ85 ΤᾺ Θορἑ501.} 

16 
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δὲ ὁ Θεόπιστος πρὸς τὴν χώραν αὐτοῦ ἀροτριᾶν᾽ ἀρὸ- 

τριῶντι δὲ αὐτῷ μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ ὥφειλον τὰ 
ξεύγη τῶν βοῶν αὐτοῦ πρὸς τὸ ἑλκυσϑῆναι χόρτον" οἱ 

, δὲ πεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφύπνωσαν᾽" ἑλκυσϑέντων δὲ 
τῶν ξῴων τὴν χλόην, ἀνήλλοντο πρὸς τὰς χώρας καὶ 

᾿ς ἀφανεῖς ἐγένοντο. ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὃ Θεόπιστος, 

᾿ λέγει πρὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ" « Τί γεγόνασιν τὰ ξεύγη 
τῶν βοῶν ἡμῶν;:» ὁ δὲ λέγει" «Ζῇ ὃ ϑεὺς ἡμῶν, οὐ γι- 
υ νώσχω᾽ μετὰ σὲ γὰρ ἀφύπνωσα». ὃ δὲ ἐγερϑεὶς καὶ γυ- 

᾿ ρεύσας ἕως ἑσπέρας, οὐδὲν εὗρεν. εἰσελθὼν δὲ εἰς 

᾿ς τὸν οἶκον αὐτοῦ, λέγει τῇ συμβίῳ αὐτοῦ" (Εχαώσαμεν 

Φν-᾿ 

4 ᾿ἀροτριοῦντι 19 συμβίᾳ 

ΕΝ ᾿ ᾿ 
τ΄ 1 ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρϑενίας αὐτῆς Ι ἑαυτοῖς] αὐτῇ | ὑπῆρ- 

ΕἸ Ψ ς , κι τ ’ Ὁ" ἐς ᾿Ὡ “"» 
Η χεν} ὑποληπτόν 8 δὲ] οὖν ] Θεόπιστος τῇ εἰκοστῇ τοῦ Πῆαΐου 

᾿ς μηνὸς ] τοῦ ἀροτρεῖν ] ἀροτριῶντι δὲ αὐτῷ ὁοχ 8 τοῦ δούλου 
᾿ ὥφειλον) τῇ δὲ ὥρᾳ τοῦ ἀρίστου ἀφείλοντο 4 αὐτοῦ οἵα [ πρὸς] 

᾿ εἰς ὅ ἐπὶ -- γῆν οἵα 
ἢ 50» Ι ἀνήλλοντο] παρῆλϑον ἐκεῖσε ] χώρας] ἐρήμους 
δοῦλον ] γέγονεν 10 σοῦ] σὲ [ ἐφύπνωσα 11 οὐδὲν] οὐχ | εὗρεν 

8 παῖδα] 
ἜΠΟΣ 

δ γ3 
ΕΝ Ἢ 

ΤΣ Ω’ - ὍΣ μ ; 

ΥΝΝ Ἴ τερον ϑαῦμα. ᾿ς αὐτὰ εἰσελθόντων 12 συμβίῳ | αὐτοῦ γύναι 
᾿ “ - [4 Ν ἶ ὡ Σ 

ξι 1900 Ἄκούσατε, ἀδελφοί μου. ἕτερον ϑαῦμα παράδοξον γ΄. ς΄ 

αὐτῆς ἔτη ἑπτά, καὶ τέκνον ἑαυτοῖς οὐχ ὑπῆρχεν᾽ ἐξῆλϑεν οἵτιοι, 

ὃ ξῳῶν)] βοῶν | τὴν χλόην] τὸν. 

ξ ἢ ΤΆ π , »“»ἭΝ Ἂ 

᾿ς Ἕτερον ϑαῦμα παράδοξον τοῦ ἁγίου Γεωργίου περὶ δοᾶ 1οα- 
ἵ Νὰ β: δὰ ἢ . 

τ΄ Θεοπίστου τοῦ ἀπολέσαντος τοὺς βόας αὐτοῦ. λβρο, 
᾽ . δα, 

νόμενον ὑπὸ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐν 

Καππαδόκοις, ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν 
ἮΝ 

βασιλέως Θεοδοσίου. ἐν τοῖς τῆς προτέρας γενεᾶς. 

Ἦν δέ τις ἄνϑρωπος ἐν Καππαδόκοις, ὀνόματι Θεό- 

πιστος" ἡ δὲ σύμβιος αὐτοῦ Εὐσεβεῖα ἐκαλεῖτο. εὐσε- 

βὴς δὲ ἐτύγχανεν ἔσχεν δὲ αὐτὴ ἀπὸ τῆς παρϑενίας 

Οοά. Απιθῦτοβ. Ο 95 βϑὰρ. 1 ἀκούσατε --- καππαδόκοις Ο1ὴ ; 
8 καιροῖς ἐκείνοις | τοῦ μεγάλου καὶ 4 ἐν -- γενεᾶς οἵη ὅ δὲ 
οὔλ 6. αὐτοῦ ὀνόματι | Εὐσέβεια 1 ἐκαλεῖτο ΟΤὴ εὐσεβὴς --- ἐτύγ- 
χανεν]) ἦσαν γὰρ ἀμφότεροι εὐσεβεῖς καὶ φοβούμενοι τὸν ϑεὸν 
1 αὐτὴ οἵη 

᾿ ἧτον ἕνας ἄνϑρωπος, Θεόπιστος ὀνομαζόμενος, εὐσεβὴς καὶ 
᾿ φοβούμενος τὸν ϑεόν᾽ εἶχε δὲ καὶ γυναῖκα ὁμότροπον καὶ εὐ- 
᾿ σεβῆ, ἡ ὁποία διὰ τὴν ϑεάρεστόν τῆς πολιτείαν ὠνομάξετο 
ὅ Εὐσεβί ὶ εἶχον ἑπτὰ χρό ὑποὺ ἐφύ ϑενί δ Εὐσεβία. καὶ εἶχον ἑπτὰ χρόνους ὁποὺ ἐφύλαττον παρϑενίαν, 
᾿ δΜαὶ παιδίον δὲν ἐγέννησαν. μίαν λοιπὸν τῶν ἡμερῶν, ἐπῆγεν 
ὃ Θεύπιστος μὲ τὸν δοῦλόν του εἰς τὴν χώραν του διὰ νὰ 

ἣ: Νὰ, νυν τῳ , ς ΄ : γεωργήσῃ" καὶ ὄντας μεσήμερι καὶ ὁ ἥλιος καυστικός, ἀπελυ- 
σὰν τὰ βώδιά τους διὰ νὰ βοσκήσουν, καὶ αὐτοὶ ἀπεκοιμήϑη- 
σαν, ἐξυπνήσας δὲ ὁ Θεόπιστος καὶ μὴ εὑρὼν τὰ βώδιά του, 

ςς Εἰς τοὺς χρόνους τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Θεοδοσίου, ν. 121 Ϊ 
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τὰ ξεύγη τῶν βοῶν ἡμῶν.» ἡ δὲ λέγει" «Πῶς;» ὃ δὲ 

λέγει αὐτός: «Ἀπελύσαμεν αὐτὰ πρὸς τὸ ἑλκυσϑῆναι 

χλόην, ἡμεῖς δὲ πεσόντες, ἀρυπνώσαμεν᾽ ἐξυπνισϑέντων 
δὲ ἡμῶν, οὐδὲν εὕρομεν.» ἡ δὲ λέγει" «Οὐκ ἐγύρευσα: 

αὐτὰ καλῶς.» ὃ δὲ ἔφη «Πίστευσόν μοι, γύναι, ὅτι 
πάντα τόπον ἐγυρεύσαμεν. ἀλλ᾽ οὐδὲν εὕρομεν.» ἡ δὲ 
ἀτενίσασα τὸ ὄμμα εἰς τὸν οὐρανὺν λέγει" «Εὐχαριστή.. 

'σωῶμεν τὸν ἐλεήμονα ϑεὸν ἡμῶν τὸν ἅγιον.» τῇ δὲ ἐπαύ- 
ριον λέγει ὁ Θεόπιστος πρὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ" «Ἔπαρον 
τὸ ἕτερον ζεῦγος τῶν βοῶν ἡμῶν καὶ ἄπελϑε ἀροτριᾶν. α΄ 
ἀλλὰ ἀσφαλῶς τήρει αὐτά. καὶ ἐγὼ ἀπελθὼν γυρεύσω 
τὸ ἕτερον ζεῦγος τῶν βοῶν ἡμῶν.» |[ ὁ δὲ ἐξελθὼν καὶ 

δι’ ὅλης τῆς ἑβδομάδος γυρδύσας καὶ μηδὲν εὑρηκώς. 

ἀνέχαμψεν πρὸς τὸν οἶχον αὐτοῦ. 

ὁ ἡ] ὁ 138 εὑρηκέναι 

1 ἡμῶν οἴχῃ | πῶς ἐχὰώσατε ταῦτα 2. αὐτός οχ 8 χλόην] 
χόρτον | πεσόντες οτα Ϊ ἐξυπνισϑέντων -- ἡμῶν] καὶ ἔξυπνοι γε- 
νόμενοι 4 ἐγυρεύσατε ὅ αὐτὰ καλῶς] ὡὧς ἔδει [ ἔφη] λέγει 
γύναι ὅτι οἵα ὃ τόπον οἵη | οἱ δὲ ἀτενίσαντες 1 τὸ ὄμμα οἴῃ, 
λέγει] εἶπον | εὐχαριστήσωμεν --- ἅγιον] εὐχαριστοῦμέν σε, κύριε, 
εἰ μὲν ἡμέτερά εἰσιν ὑμέτερα καὶ γενήσονται" εἰ δὲ μή, γένοιτο, 
κύριε, τὸ ἔλεός σου 9. παῖδα] δοῦλον | ἔπαρον --- ἡμῶν] λάβε 
ἄρτον καὶ ἔξελθε πάλιν εἰς ἀναζήτησιν τῶν βοῶν ἡμῶν 15 ὁ -- 
ἐξελϑὼν) ἐξῆλϑεν οὖν 18 γυρεύων | καὶ οἷαι | οὐδὲν | εὑρηκὼς 
- αὐτοῦ] εὗρεν αὐτὰ καὶ ἀπέστρεψεν καινός 

λέγει εἰς τὸν δοῦλόν του" «ἶάρά γε τί ἔγιναν τὸ ζευγάρι τῶν 
βωδίων μας:» καὶ ὁ παῖς ἀπεκρίϑη πρὸς αὐτόν" «Ζῇ κύριος 
ὁ ϑεός, δὲν ἠξεύρω᾽ καὶ ἐγὼ μαζί σου ἀπεκοιμήϑηκα. καὶ ση- 
κωϑέντες καὶ πολλὰ γυρεύσαντες ἕως ἑσπέρας, δὲν τὰ εὗρον᾽ 
ἔπειτα ὑπῆγεν εἰς τὸ ὁσπίτιόν του καὶ λέγει εἰς τὴν γυναῖκά 
του «Ἐἰχάσαμεν τὰ βώδιά μας.» καὶ ἐκείνη εἶπε᾽ «Καὶ πῶς, 
κύριέ μου, τὰ ἐχάσατε:» καὶ ἐκεῖνος εἶπε᾽ «Τὰ ἀπολύσαμεν 
διὰ νὰ βοσκήσουν, καὶ ἡμεῖς ἀπεκοιμήϑημεν καὶ ἐξυπνήσαντες 

σι 
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Οἱ δὲ γείτονες αὐτοῦ ἐλθόντες ἤρξαντο μετριάξειν 

)ὺς αὐτὸν λέγοντες" «Οὐ πρέπει σοι εἷναι οἰκοδεσπό- 
ἡν, ἐπειδὴ ἐχάωσας τὰ ξεύγη τῶν βοῶν σου.» ὃ δὲ ἐπε- 
εἰδία. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ «Οὐκ ἐπεκαλέσω ἁγίους 
ννάς, ἵνα ἐλεήσονταί σὲ καὶ ἐπισκέψονταί σὲ καὶ εὑρήσεις 

χὐτά;» ὁ δὲ ἔφη" «Πάντες ἐπεκαλεσάμην, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
: ὕρον.» λέγει τις ἐξ αὐτῶν νεανίσκος" «Επικάλεσαι τὸν 

ἥγιον Γεώργιον, τὸν ἐν Καππαδόκοις, ἐπειδὴ ϑερμὸς 
ὑπάρχει καὶ γὰρ (διὰ μικροῦ σκεύους ἐλαίου ἄνϑρω- 

ἰδ» ἐξείλατο ἀπὸ Συρίας. ὁμοίως καὶ ἐσὺ εὑρήσεις τὰ 

βοήδιά σου.» ὃ δὲ Θεόπιστος λέγει" « Ζῇ ὃ ϑεός μου, 
ἐὰν εὕρω τὰ βοήδιά μου, τὸ ἕν σφάξω καὶ καλῶ αὐτόν. 

λλ᾽ οὐ μὴ ἔλϑῃ φανερῶς, ἐπειδὴ ἀπέϑανεν, καὶ πῶς 
νέλλει τρυφᾶν.» 

: κα ἐχάωσες 4 λέγουσα 9 διὰ οΟἿὴ 

ΠῺ ἐλθόντες οπὶ | μετεωρίξεσϑαι 2. πρὸς αὐτὸν] καὶ κατε- 
ἔλουν αὐτοὺς | εἶναι οἰκοδεσπότην] οἰκοδεσποτεῖν 8.δὲ ἀκού- 
ας ταῦτα | ὑπεμειδίασεν ὅ ἐλέησον --- καὶ οἵα | σε] σοι | εὕρῃς 

αὐτὰ] τὰ ξῶά σου ] πάντες] ἅπαντας | ἐπεκαλέσαμεν 1 εὕ- 
μὲν ἐξ αὐτῶν οἵχμ | ἐπικάλεσο 8 ἐπειδὴ πάνυ 9 γὰρ οἴχ ] 
ἃ | ἐλαίου ἐρρύσατο τὸν 10 ἐξείλατο οτι | ἐσὺ] σὺ ποίησον 

11 βοήδια] ξῷα [ Θεόπιστος μειδῶν αὐτοῦ ἔφη" τάχα καλῶ 
χὐτόν. ὁ δὲ νεανίσκος λέγει" ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ἐπικάλεσο αὐτόν. 
ἔγει ὁ Θεύπιστος | λέγει οἴῃ [μου] ὅτε 18 βοήδια] ζῷα | σφάξω 
ὁ ἕν ἐξ αὐτῶν [| καλέσω 18 οὐ --- φανερῶς οἴχῃ | καὶ Οἵκ 
4 τρυφᾶν εἶπον φανερῶς ἔλϑῃ 

ὲν τὰ εὕρομεν.» καὶ ἐκείνη ἀπεκρίϑη᾽ «Ἴσως δὲν ἐξητήσατε 
αλά.» καὶ αὐτὸς τῆς εἶπεν᾽ «Εἰς κάϑε τόπον ἐγυρεύσαμεν, 
ιῶς δὲν τὰ εὑρήκαμεν.» καὶ ἐκείνη εἷπεν᾽ «Ἄς εὐχαριστή- 

᾿- 3 - »-»ἢη-7 5 μὲν τῷ ϑεῷ καὶ ἀνίσως ἦσαν ἐδικά μας, πάλιν τὰ εὑρίσκο- 

Θεύπιστος εἰς τὸν δοῦλόν του «Ἔπαρε τὸ ἕνα ξευγάρι καὶ 
γε εἰς τὸ χωρίον νὰ γεωργήσῃς, καὶ φύλαγέ τὰ μὲ ἀσφά- 

εν, εἰ δὲ μὴ ὁ ϑεὸς ἂς τὰ φυλάττῃ. | καὶ τῇ ἐπαύριον λέγει ρ. 159 
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{πη8 4. Ὁ δὲ φιλάνϑρωπος καὶ ἐλεήμων ϑεός, ὁ ϑέλων πάν- 
τας ἀνθρώπους σωϑῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας 

μαρψτ, ἐλϑεῖν, ϑέλων δεῖξαι τὰ ϑαύματα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ καὶ 
πεῖσαι τοὺς κακόφρονας αἱρετικοὺς τοὺς λέγοντας μὴ 

εἷναι ἀνάστασιν καὶ δεῖξαι βουλόμενος καὶ τὴν τοῦ ἁγίου, 

ἐπίσκεψιν" καὶ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ φαίνεται αὐτῷ ὁ ἅγιος 
[καὶ] λέγων αὐτῷ" «Θεόπιστε.» ὁ δὲ ἔφη" «᾿Ιδοὺ ἐγώ, 
κύριε.» ὁ δὲ λέγει" «Ὕπαγε κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ εὑρήσεις 

τὰ βοήδιά σου, καὶ ὃ ἐπηγγείλω, ταχέως πλήρωσον καὶ 
κάλεσόν μοι. καὶ εἰσέρχομαι.» ἔξυπνος δὲ γενόμενος ἡ; 
λέγει τῇ συμβίῳ αὐτοῦ" «Τάδε καὶ τάδε εἶδον.» ἡ δὲ 
εἶπεν᾽ «Πορεύου καὶ (ἰδὲν, εἴ τι ἀποκαλύψει ὃ ἅγιος.» 

νι ὃ δὲ ἀπελθών, εὗρεν τὰ ξεύγη τῶν βοῶν αὐτοῦ κατὰ 
τὴν ὁδὸν στήκοντα καὶ βοσκόμενα. καὶ περιχαρὴς γενό- 

.----«α- .......ὄ...-.. 

19 ἰδὲ οἵα 

1 καὶ ἐλεήμων ὅθ 8 ϑέλων] βουλόμενος ] τῶν ἁγίων | καὶ 
πεῖσαι] εἰς τὸ καταπεῖσαι 4 τοὺς λέγοντας -- βουλόμενος Οτὴ 
ὅ καὶ] κατὰ ὃ ἐπίσκεψιν] ϑερμὴν ἀντίληψιν 1 καὶ οι 
αὐτῷ οἵὰ 1 καὶ οἴῃ [αὐτῷ καϑ'᾽ ὕπνους ] Θεύπιστε --- λέγει 
οἷὰ Ὁ βοήδια] ξῷά | ταχέως πλήρωσον] μοι τάχιον ποίησον 
10 μοι] με | καὶ εἰσέρχομαι] κἀγὼ ἔλϑω 1 ὁ δὲ ἔξυπνος Ἰ γενόμε- 
νος ἡ 11 τῇ συμβίῳ] πρὸς τὴν γυναῖκα 12 καὶ ἰδὲ | ἀπο- 
καλύψει ἡμῖν 18 κατὰ --- βοσχόμενα] ἑλκόντων χόρτον 

λειαν, καὶ ἐγὼ ὑπάγω διὰ νὰ γυρεύσω τὰ χαημένα.» ἔπειτα 
πορευϑεὶς καὶ πολλὰ γυρεύσας, δὲν εὗρε τίποτε. καὶ ἐλϑὼν 
πάλιν εἰς τὴν οἰκίαν του, εἶπεν εἰς τὴν γυναῖκά του᾿ «᾿ Εχά- 
σαμεν τὰ βώδιά μας.» καὶ ἐκείνη τοῦ λέγει" «:“Ἂς εὐχαριστή- 
σώμεν τῷ ϑεῷ.» ι 

Ἐλϑόντες λοιπὸν οἷ γείτονές του, ἄρχισαν νὰ ἀστιεύωνται 
λέγοντες" «Δὲν σὲ πρέπει νὰ εἶσαι αὐϑέντης ὁσπιτίου. διατὶ 
ἔχασες τὰ βώδιά σου.» καὶ ὃ Θεόπιστος ὀλίγον ἐχαμογέλασεν. 
ἔπειτα πάλιν τὸν λέγουσι «Δὲν ἐπεκαλέσϑης ἁγίους διὰ νὰ 
εὕρῃς τὰ βόδιά σου;» καὶ ἐκεῖνος τοὺς εἶπε᾽ «Κάϑε ἅγιον τ 

ΔΕ τε) 

Ε 8} υβθυδ᾽ ΦΗΒΝΟΡΙΜ1 

μξνος καὶ εὐχαριστήσας τὸν ἅγιον, ἐλάσας ἤγαγεν αὐτὰ 

εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ λέγει αὐτῷ ἡ σύμβιος αὐτοῦ 

ϑέλουσα αὐτὸν δοχιμάσαι" «Τάχα οὐκ ἀπῆλϑες ἐν τῇ 
ὁδῷ ἐκείνῃ; γὁ δὲ ἔφη" « Πίστευσόν μοι, ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 

διώδευον, ἀλλ᾽ οὐδὲν εὕρισκον. μέγα γὰρ μῆχος ὁδοῦ 
ἐστιν, οὐ ποδὸς στάδιον ὑπάρχει.» ἡ δὲ λέγει αὐτῷ᾽ 
 «Βὐχαριστήσωμεν τὸν ϑεὸν καὶ τὸν ἅγιον μεγαλομάρ- 
τυρὰα Γεώργιον καί, ὃ ἐπηγγείλω, ταχέως πλήρωσον.» 

ὃ δὲ ἔφη" «Σφάξωμεν ἔριφον, ὅπως ἐκτελέσωμεν τὴν 

ο τοῦ ἁγίου μνήμην.» καὶ ποιήσαντες ἐξετέλεσαν νομίξον- 
χες ἀρκεῖν τὸν ἅγιον. 

Ἔν δὲ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ φαίνεται αὐτῷ ὃ ἅγιος καὶ 
λέγει αὐτῷ᾽ «Θεόπιστε.» ὃ δὲ εἶπεν" « Τί ἐστιν, κύρι 

Ἷ ὅ μὴ γὰρ 18 Θεόπιστεν 

1 καὶ εὐχαριστήσας] εὐχαρίστησεν τὸν ϑεὸν καὶ | τὸν ἅγιον 
μεγαλομάρτυρα Γεώργιον | ἐλάσας] καὶ ῷ αὐτῷ οἵα | σύμβιος] 

γυνὴ ] αὐτοὺ πρὸς αὐτὸν ϑέλων αὐτὸν δοκιμᾶσαι 8 ϑέλουσα 
-- δοκιμᾶσαιν οτὰ | πίστευσον μοι] πολλάκις ὅ διώδευον] ἐκεῖ 

 ὥδευσα | εὗρον ] ὁδοῦ ὧι 6 οὐ -- ὑπάρχει οἵα | αὐτῷ οτὰι 
αὶ ϑεὸν]) κύριον [ μεγαλομάρτυρα οἵα 8 ταχέως οι 8 τὴν 

᾿ς --ο-ΟΠθἱννήμην)] τοῦ ἁγίου τὸ μνημόσυνον 10 καὶ τοῦτο | νομίσαντες 
Ο1 ἀρέσειν 182 ἐν οἵα] τῇ δὲ | καὶ λέγει] λέγων 18 αὐτῷ οἵα 

ὁ -- λέγει ΟΤὰ ἣ 

ἐπεκαλέσϑηκα, ἀλλ᾽ ὅμως δὲν ἐκατώρϑωσα τίποτε.» ἕνας δὲ 
 ψέος ἀπ᾽ ἐκείνους εἶπεν" «᾿ Ἐπεκαλέσϑης τὸν ἅγιον Γεώργιον, 
διατὶ αὐτὸς εἶναι ϑερμότατος βοηϑὸς ἐκείνῳ ὁποὺ μὲ πίστιν 
τὸν προσκαλοῦσιν. ἐπειδὴ καὶ διὰ μικρὸν ἀγγεῖον ἐλαίου, μέσα 
Ὁ ἀπὸ τὴν Συρίαν ἐλευϑέρωσεν ἄνϑρωπον. καὶ ἐσὺ ἐπικαλέσου 
τὸν μὲ καϑαρὰν καρδίαν καὶ βέβαια εὑρίσκεις τὰ βώδιά σου.» 
καὶ ὃ Θεόπιστος ὑπερηφανευόμενος εἶπε᾽ «Ζῇ κύριος ὃ ϑεός, 
ἀνίσως εὕρω τὰ βώδιά μου, σφάξω τὸ ἕνα ἀπ᾽ ἐκεῖνα καὶ 
προσκαλῶ τὸν ἅγιον Γεώργιον. ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 

Ὁ ἔλϑῃ, ἐπειδὴ ἀπέϑανε, καὶ πῶς μέλλει φανερὰ νὰ ἀναστηϑῇ.» 
ΑΥΥ̓δΌΒοΟΣ, Μίσβου]α 1 

Δ Θσ 
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οὐ ΡῈ ΒΌΒΌΒ ΤΗΕΒΟΡΙΞΤῚ 

μου.) ὁ ἅγιος λέγει" «Εἷς τὴν ἔριφον ταύτην ἔμελλες 
καλεῖν με; εὖ οἶδας, ἀρκεῖ μοι ἡ ἔριφος; ὃ ἐπηγγείλω, 
᾿ταχέως πλήρωσον καὶ σφάξον τὸ ἕν βοΐδιόν σου καὶ 
"ἐγὼ εἰσέρχομαι. εἰ δὲ μή, μετανοήσειν ἔχεις.» ὃ δ΄ 
ἔξυπνος γενόμενος καὶ εἰς ἀϑυμίαν ἐλθών, λέγει πρὸς 
τὴν σύμβιόν του «Τάδε καὶ τάδε εἶδον, σφάξωμεν 
πρόβατον καὶ ἀρνίον καὶ δέχεται αὐτὰ ὁ ἅγιος.» οἱ δὲ 

᾿ ποιήσαντες ἐξετέλεσαν τὴν τοῦ ἁγίου μνήμην. καὶ πάλιν 
φαίνεται αὐτῷ ὁ ἅγιος τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ λέγει" «Θεό- 

᾿πιστε.» ὃ δὲ ἔφη" Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.» ὁ δὲ λέγει" «Εἰς ο΄ 
᾿ τὸ ἕν πρόβατον καὶ τὸ ἀρνίον ἔμελλες καλεῖν μὲ; οὐκ 

1 τὸν ἔριφον τοῦτον | ἔμελλες τοῦ 
κῆς ὁ ἔριφος οὗτος δᾶ τὸ ---- εἰσέρχομαι] τὰ δύο ζεύγη τῶν 
βοῶν κἀγὼ ἔρχομαι 6 αὐτὴν] τὴν | του] αὐτοῦ | καὶ τάδε οτη 
εἶδον λέγει ] σρφάξωμεν ἕν 1 καὶ 860. πάντως | οἱ δὲ] καὶ οὖ- 
τῶς 8 τοῦ οἴῃ καὶ ὁπ] 10 ἔφη] Θεόπιστος | ὁ δὲ 860. οτῃ ᾿ 
λέγει αὐτῷ 11 τὸ 866. οἵχῃ | τοῦ καλέσαι 

2 εὖ -- ἀρκεῖ] αὐτάρ- 

Ὁ δὲ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων ϑεός, ϑέλοντας νὰ δείξῃ 
ϑαυμάσια μὲ τὺ μέσον τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ- 

Ῥ. 128 γίου καὶ ϑέλοντας νὰ καταπείσῃ τοὺς κακόφρονας αἱ Ιρετικοὺς 
ὁποὺ λέγουσιν, πῶς δὲν εἶναι ἀνάστασις νεχρῶν᾽ φαίνεται 
ἐκείνην τὴν νύχτα ὁ ἅγιος Γεώργιος εἰς τὸν Θεόπιστον καὶ ᾿ 

᾿λέγει του «Θεόπιστε». καὶ ἐκεῖνος" « Τί προστάζεις τὸν δοῦ- 
λόν σου, κύριέ μου:» καὶ ὁ ἅγιος λέγει πρὸς αὐτόν᾽ «Ὕπαγε 
εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς στράτας καὶ εὑρίσκεις τὰ βώδιά δου. 
καὶ ἐκεῖνο ὁποὺ ἔταξες νὰ κάμῃς, κάμε το ὀγλήγορα καὶ προσ- 
κάλεσόν μὲ, καὶ ἐγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ ὁσπίτιόν σου.» ἐξυπνή- τὸ 
σας δὲ ὁ Θεόπιστος, λέγει εἰς τὴν γυναῖκά του" «Αὐτὰ εἶδα 
εἰς τὸν ὕπνον μου.» καὶ ἐκείνη εἶπεν" «Ἄς εὐχαριστήσωμεν 
τὸν κύριόν μας ὅποὺ μᾶς ἐφανέρωσε τὸν ϑερμὸν προστάτην 
τῆς οἰκουμένης διὰ νὰ ἐλεήσῃ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς 
καϑὼς καὶ ἄλλους περισσοὺς ἠλέησε.» καὶ πηγαίνοντας τὴν ιτὉ 
αὐγήν, εὗρεν αὐτὰ εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς στράτας, ὕπου τοῦ 

ΒΕ 

, 

Ἱ 

᾿ 
ἢ 

ἔδειξεν ὁ ἅγιος, καὶ ἔβοσκαν. καὶ ὅλος γενόμενος γεμᾶτος ἀπὸ 

᾿-. δᾺ ΒυΒὺΌδ ΨΗΒΟΡΙΒῚῚ 

ἥ Χ -»"Ὕ » 

δας. ὅτι κόμης εἰμὶ καὶ λαὸς πλεῖστος ἐπακολουϑεῖ 
ἵ; ᾿ ν κι ,ὔ 

οὐ; οὐχὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μου εἶπας" «Σφάξω τὸ ἕν ξευγά- 
-ἣ . ᾿: , “ - δ Ϊ 

ν καὶ καλέσω τὸν ἅγιον.» ἀρτίως ἕλεγον τοῦ συμ- 

ἐὰν μὴ σφάξῃς τὰ δύο ξεύγη τῶν βοῶν δου καὶ ὅσα 
ἔχεις πρόβατα καὶ χοίρους, οὐκ εἰσέρχομαι εἰς τὸν οἶκόν 

ου ἀριστῆσαι. ἀλλ᾽ αἰτοῦμαι παρὰ κυρίου, καὶ σὲ καὶ 

τὸν οἶκόν σου πυρίκαυστον ποιήσω.» 
Ὁ δὲ ἔξυπνος γενόμενος καὶ φόβῳ πολλῷ συνεχόμενος," 

ἕγει μεγάλῃ τῇ φωνῇ᾽ «Οἴμοι τί ποιήσω, τίς ἐστιν ὁ 

κὶ εἶπα | σφάξω Ῥτίτηϑ τηϑηυβ ΟΟΙΤ. 6 σφάξον 

᾿ -- τς ᾧ οὐχὶ] σὺ | μου οἵαὰ | ξευγάριον] ξῷον 
8 ἣν» τα μα μμεὶ τοῦτο : μδνδ ἀιλρη 4  ὰ καὶ διὰ τοῦτο 

ἢ πρόβατα ἔχεις | χοίρους] βόας ] ἔρχομαι 1 αἰτοῦμαι πῦρ 
ῷ πολλῷ οἵὰ | συνεχόμενος͵ συσχεϑ' εὶς 10 λέγεν οἵὰ | οἶμοι 

οἶμοι ἔφη 
Ἔ 
χαράν, τὰ ἔφερε εἰς οἰκίαν του. βλέψασα δὲ αὐτὰ ἡ γυναῖκά 

τοῦ, ἐχάρη κατὰ πολλὰ καὶ λέγει εἰς αὐτόν᾽ «4ἐν σε εἶπα, 
ὅτι δὲν ἐπῆγες ζητῶντάς τα εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς στράτας:» 

χαὶ ἐχεῖνος τῆς λέγει" « Πίστευσόν με, ὦ γύναι, καὶ πρῶτα 

χαὶ ὕστερα ἐκεῖ ἐγύρευσα καὶ δὲν εὗρον τίποτε, μήπως καὶ 

εἶναι μακρινὸς ὁ δρόμος. ἀλλ᾽ ἃς δοξάσωμεν τὸν ϑεὸν καὶ 

ὸν ἅγιον αὐτοῦ μεγαλομάρτυρα Γεώργιον. καὶ καϑώς μοι 

χρήγγειλεν, τοῦτο ποίησον τάχιστα.) ἢ δὲ γυνή" « «ς σφά- 

ὦμεν ἕνα χκατζίκι καὶ ἂς ὑπηρετήσωμεν τὸν ἅγιον.) καὶ ἔκα- 

αν ἔτξι, καϑὼς εἶπεν ἡ γυναῖκα, νομίζοντες, πῶς ϑέλεν φανῆ 
ἀρεστὸν εἰς τὸν ἅγιον. ΠΝ Ἡ 

Ἐκείνην δὲ τὴν νύχτα φαίνεται ὁ ἅγιος εἰς αὐτὸν καϑή- 

μένος ἐπάνω εἰς ἄσπρον ἄλογον καὶ τὸν λέγει μὲ αὐστηρότητα᾽ 

«Εἰς αὐϊτὸ καὶ μόνον τὸ κατξίκι ἐμελέτησας νὰ μὲ προσκαλέ- 

σῆς; πολλὰ καλὰ ἔκαμες" ἀρκετὸν εἶναι εἰς ἐμὲ ἕνα κατξίκι: 

ἐχεῖνο ὁποὺ ἔταξες, κάμε το ὀγλήγορα καὶ σφάξε τὸ ἕνα βώδι 
(αἱ ἐγὼ ἔρχομαι. εἰ δὲ καὶ δὲν τὸ κάμῃς. ϑέλεις τὸ μετα- 

ἀἕ 

“Ὡς (ὅς οὐ ὦ ἄς 
τ ᾿ δ ὅ 

᾿αϑῆσαί σοι εἰς τὸ ἕν ξῶον᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἀνέχομαί σου. ἢ .1915 
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δῶ ει ΡῈ ΒΥΌΒΌΒ ΤΗΚΟΡΙΞΤΙ 
εροζ ἕξ ρεσΊος. ἐρώνθουο. 

Φ ΤῈ 

ὕπνους φαινόμενός μοι; 

χλευάξει με, ὅπως τὴν ὕπαρξίν μοῦ ὃν ἀπολέσω καὶ 
ἔσωμαι πένης ἐγώ τε καὶ ἡ σύμβιός μου; οὐκ εἰσὶν τὰ 
ῥήματα ταῦτα ἁγίου, ὅτι «Σφάξον τὰ πάντα σου, κἀγὼ 
[Δριστῆνει ἀριστῆσαι:» πῶς ἐκδέχεται νεκρὸς μέλλει, 
ἀριστῆσαι; οὐ ποιήσω τοῦτο, ὅπως ἀφανίσω τὸ μνημό- 

᾿ συνόν μου. εἴϑε μήτε καϑόλου εὗρον αὐτά.» ἡ δὲ κυρία 
Εὐσεβεῖα λόγοις παρακλητικοῖς παρεκάλει αὐτὸν λέγουσα" 
«Ὁ ϑεὸς συγχωρήσοι σοι, ὅτι φάντασμα ὑπάρχειν τὸν 
ἅγιον ὡς νομίξεις.. ἀδυνατεῖς τὴν τοῦ ἁγίου ἐπίσκεψιν. 
τάχα μέλλει πλουτίσαι ἡμᾶς, ὡς καὶ ἄλλους πολλοὺς 
ἐπλούτισεν.» ὁ δὲ μικρὸν ἱλαρυνϑεὶς τῇ καρδίᾳ" καὶ 

1. μοι καὶ φρικωδέσιν ῥήμασιν ἐπαπειλῶν μοι [ φάντασμα 
ῷ ἐφ᾽] εἰς ὃ πένης καὶ ] τε οτῃ | σύμβιος] ὁμόξυγος ] οὐκ μὴ 
καὶ Ι τοῦ ἁγίου τὰ ῥήματα 4 ταῦτα οἵα | ὅτι λέγει μοι 
ὅ εἰσέρχομαι) εἰσέλϑω τοῦ | ἐνδέχεται [ μέλλει ἀριστῆσαι] τρυφᾶν 

ὃ τοῦτο] αὐτὸ | ἀφανήσω] ἐξαλείψω 1 μήτε καϑόλου] μὴ | 
κυρία --- παρακλητικοῖς] καλὴ ἐκείνη γυνὴ 9 ὅτι εἶπας τὸν 
ἅγιον | τὸν --- νομίζεις ΟἿὴ 10 ἀδυνατεῖς --- ἐπίσκεψιν] ἀδυ- 
νατεῖ ὁ ἅγιος τοῦ ἐπισκχέψαι ἡμᾶς 11 τάχα εἰ 18 μικρὸν οἴῃ! 
ἱλαρωϑεὶς [ καρδίᾳ ἐσιώπησεν 

νοήσει.» ἔξυπνος γενόμενος ὁ Θεόπιστος, λέγει εἰς τὴν γυ- 
ναῖκά του" «Τάδε καὶ τάδε εἶδα εἰς τὸ ὅραμά μου.» καὶ 
ἐκείνη τὸν λέγει" ('Ας σφάξωμεν ἕνα πρόβατον καὶ ἕνα ἀρνὶ 
καὶ ἐξ ἀποφάσεως τὰ δέχεται ὁ ἅγιος.» καὶ ἔτξι ἔκαμαν ὑπη- 
φετήσαντες τὸν ἅγιον. καὶ πάλιν φαίνεται ὃ ἅγιος τὴν νύκτα 
εἰς τὸν ὕπνον του καὶ τὸν λέγει « Θεόπιστε». καὶ ἐκεῖνος 
εἶπεν" «Ἰδοὺ ἐγώ, κύριέ μου.» καὶ ὃ ἅγιος τὸν εἶπεν" « Εἰς 
τὸ ἕνα πρόβατον καὶ τὸ ἀρνὶ ἤϑελες νὰ μὲ καλέσῃς; δὲν 
ἠξεύρεις, πῶς. εἶμαι μέγας ἀξιωματικὸς καὶ μὲ ἀκολουϑεῖ πλῆ- 
ϑος πολύ; δὲν εἶπες ἐσὺ νὰ σφάξῃς τὸ ἕνα βώδι καὶ νὰ μὲ 
προσκαλέσῃς ; ἤϑελα νά σε συμπαϑήσω καὶ νὰ σοῦ συγχωρήσω 
τὸ ἕνα βώδι, ἀλλ᾽ ὅμως δέν σε ὑποφέρω, ἀλλὰ σφάξε καὶ τὰ 
δύο ξευγάρια τῶν βωδίων σου καὶ ὅσα πρόβατα ἔχεις καὶ 

ἡ φαντασία) ἐστὶν καὶ 

ῷι 

10 

ῬΕ ΒΌΒΌΒ ΤΗΒΟΡΙΒΤῚΙ 

ἫΝ πάλιν ἡ κυρία Εὐσεβεῖα' «Κύριέ μου, τάχα οὐκ 

ὥραμεν αὐτά, τάχα γέγονεν χειμέριος καιρός, καὶ τὰ 
ἴχοσι πρόβατα καὶ οἱ δέκα χοῖροι ἀπῆλϑον, τάχα ἀπὸ 

τοῦ νῦν οὐκ ἔχομεν αὐτά, ἐπειδὴ ὁ ἅγιος πὰραδώσει 

τά.» ὁ δὲ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ ἔμεινεν μήτε φαγὼν 

ἦτε πιὼν ἐκ τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ λύπης. 

Ὁ δὲ ἅγιος φαίνετο αὐτῷ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, ἐφ᾽ ἵππου 

λευκοῦ καϑεζόμενος, βαστάξων καὶ τὸν τίμιον σταυρὸν 

Ἔ λέγων αὐτῷ" «άἄνϑρωπε, δαιμόνιον ἔχεις, φάντασμ 

Ἢ ναί μὲ λέγεις.» ὑπεδείκνυεν δὲ αὐτῷ καὶ τὸν τίμιον, 
- “ἃἰ ᾿ὲ . , “Ὁ ε Α δ αυρὸν καὶ λέγει αὐτῷ «(Μὰ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ 

μου, ἐὰν μὴ ποιήσῃς τὸ ϑέλημά μου, πῦρ ἀποστέλλω 

--“-- ἴν ἡ αγσαν.. .-- - 

ὺ 

Σ 

δὲ 
ἐ 

κα χειμερίους καιροὺς 

π΄" 
“ ᾿ έ 

ΠῚ κύρα  Εὐσέβεια | μου εἰ] οὐχ εὕρομεν 2 καιρὸς χειμέ- 
ριος παρῆλϑον καὶ 4 ἐπειδὴ --- αὐτὰ οα 1 αὐτῷ ἔτι 
9 λέγει | ἔχεις καὶ 10 εἶναι --- λέγεις] μὲ ὑπολαμβάνεις ᾿ 
ὑποδείκνυ 11 καὶ --- αὐτῷ] λέγων" οὐκ ἔστιν ἡ δύναμις τοῦ 

ϑεοῦ αὕτη; λέγω σοι ] τοῦ --- μου] ταύτην 18 ἀποστέλλω -- 

ϑεοῦ] αἰτοῦμαι παρὰ κυρίου 

ἘΤΘΟΘθΘὁἝὋἝἑ ι΄  ὁ“΄΄’ὃἝ. 

χοίρους, καὶ ἔρχομαι νὰ γευματίσω᾽ εἰ δὲ καὶ δὲν τὸ κάμῃς, 

Θέλω ξητήσει ἀπὸ τὸν ϑεὸν νὰ κατακαύσω καὶ ἐσένα καὶ τὸ 
 ῥσπίτιόν σου.» 
τ δὲ Θεόπιστος ἐξυπνήσας. εἶπε μεγαλοφώνως ᾿«Ἄλλοί- 

μόνον εἰς ἐμέ, ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁποὺ ἐφάνη εἰς τὸν ὕπνον 

μου καὶ μὲ φοβερίζει μὲ λόγια φοβεριστικά: μήπως καὶ εἶναι 

φάντασμα καὶ με περιπαίζει διὰ νὰ χάσω ὅλην μου τὴν περι- 

Τ᾿ ρυσίαν εἰς ἕνα τραπέζι καὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ γένω πτωχός: ἂρά 

᾿ς γε εἶναι λόγια ἁγίου αὐτὰ νὰ ἀφανίσῃ τὸ μνημόσυνόν μου: 

νὰ μὴν ἤϑελα τὰ εὕρῃ τελείως. δὲν ϑέλω τὸ κάμει αὐτό.» καὶ 

ἡ γυνὴ εἶπεν εἰς αὐϊτόν᾽ «Ὁ ϑεὸς νὰ σὲ συγχωρήσῃ, ὅτι τὴν 

ὀπτασίαν ὁποὺ ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς ὁ ἅγιος, τὴν ἐνόμισες ὅτι 

εἶναι φαντασία. ἴσως καὶ ἠϑέλησε νὰ ἐλεήσῃ καὶ ἡμᾶς τοὺς 

ΓΗ ς “ΑΓ δὰ 

(58, 

Ρ. 12ὅ 



ἘΡ Ρ πασσοῦνν, 

“μόνον τὰ χτήνη μου τέμνω, ἀλλὰ κἀγὼ καὶ πᾶσα 
᾿ ὕπαρξίς μού σοί ἐστιν.» 

ΡῈ ΒΌΒΌΒ ΤΗΕΟΡΙΒΤῚ 

ἀπὸ ϑεοῦ καὶ σὲ καὶ τὸν οἶκόν σου πυρίκαυστον ποι- 
ἤσω.» ὑπεδείκνυεν δὲ αὐτῷ καὶ δεινὰς τιμωρίας ἐπα.- 
πειλῶν αὐτὸν καὶ λέγων" « Κάλεσόν μοι πολλοὺς πλου- 

σίους καὶ πένητας πρὸς ὑπηρεσίαν τῆς τραπέξης.» ὃ δὲ 
ἔξυπνος γενόμενος καὶ φόβῳ πολλῷ συνεχόμενος λέγει, 

μεγάλῃ τῇ φωνῇ" «Ποιῶ, ὅ τι κελεύεις, κύριέ μου. οὐ 
ς 

Ἧ 

Ὁ δὲ ἐπέταξε τῶν παίδων καὶ τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ 
' ’ μι δεν ὦ 

᾿'λέγῶν αὐτοῖς" «Τέμνετε πάντα τὰ κτήνη μου᾽ τάδε γὰρ αὶ 

καὶ τάδε εἶδον.» οἵ δὲ ἐν ἑαυτοῖς ἔλεγον" «Τάχα ἐμω- 
θάνϑη καὶ ϑέλει ἀπολέσαι τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ;» οἱ δὲ 
τέμνοντες τὰ πρόβατα καὶ τοὺς χοίρους καὶ τὰ ξεύγη 

1 τὸν --- ποιήσω] πάντα σου ἐφ᾽ ἕν ἀπολέψω 8 καὶ δεινὰς] 
πολλὰς 4 τραπέξης σου] ὁ ὅλ ὅ ἔξυπνος δὲ 6 ὅτι] ὡς 
οὐ - κἀγὼ οὰῦ 71 πᾶσα οἵα. 8 ἐστὶ κἀγὼ καὶ πάντες οἱ ἐν 
τῷ οἴκῳ μου 9 ἐπιτάξας τοῖς παισὶ 10 λέγων αὐτοῖς] ἔλεγεν 
μου ὅτι ] γὰρ οὐ 11 εἶδον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ 1 καϑ᾽ ἑαυτοὺς 
12 ὅμως οὖν ἕτεμνον ᾿ ᾿ 

ἀϑλίους, καϑὼς καὶ ἄλλους περισσοὺς ἠλέησε. καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
ὅπου ἦσαν πτωχοί, τοὺς ἔκαμε πλουσίους.» καὶ ὃ Θεόπιστος 
ὀλίγον τι μαλακωϑείς, ἐσιώπησε. καὶ πάλιν λέγει πρὸς αὐτὸν 
ἡ γυνή" «Κύριέ μου, εἶπε, πῶς δὲν τὰ ηὕραμεν τελείως, ἣ 
ἔγινε κακοχειμονιά, καὶ ἐχάσαμεν καὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰ βώδια 5 
καὶ τοὺς χοίρους, μόνον μὴ λυπῆσαι.» καὶ ἐκεῖνος δὲν ἀν- 
ἐπαύϑη οὔτε ἡσύχασεν, ἀλλ᾽ ἔμεινεν ὅλην τὴν ἡμέραν πενϑῶν 
καὶ κλαίων. 
; Ὁ δὲ ἅγιος Γεώργιος ϑέλοντας νὰ δείξῃ μεγάλα ϑαυμάσια, 
ὡσὰν ὁποὺ ἔχει μεγάλην ἐξουσίαν ἀπὸ τὸν ϑεόν, φαίνεται καὶ τὸ 
δεύτερον εἰς αὐτὸν ἐπάνω εἰς ἄσπρον ἄλογον καὶ κρατῶντας 
εἰς χεῖράς του τὸν τίμιον σταυρὸν δείχνοντάς τον ἔλεγεν᾽ 
«ἄνϑρωπε, δαιμόνιον ἔχεις" φάντασμα μὲ ἐνόμισες ὅτι εἶμαι. 
μὰ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ μου, ἀνίσως καὶ δὲν κάμῃς 

ἵ γ 1.) θυ θυ «ῇὰχαμ 1. 

τῶν βοῶν αὐτοῦ. ηὐτρέπισαν καὶ ἄριστον καὶ οἶνον 
πρὸς τὸ ἐπαρκῆσαι τοῦ ἀρίστου. ὁ δὲ καλέσας πένητας 
αἱ ἐκ τῆς κώμης αὐτοῦ πολλούς, ἐκάλεσεν καὶ ἱερεῖς 
ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωὶ ψάλλοντας τοῦ ἁγίου κανόνας. 

δὲ λειτουργήσαντες εἰς ναοὺς πλείστους τοῦ ἁγίου, 

ἦλθον πρὸς τὸ ἀριστῆσαι᾽ ποιήσαντες δὲ τὴν εὐχὴν 

᾿ἐχάϑισαν ἐκδεχόμενοι τὴν τοῦ ἁγίου παρουσίαν. 

“πολλή. καὶ εὐϑέως ἐφάνησαν πλεῖον τριάκοντα νεώτεροι 
᾿ ἐφ᾽ ἵππων καϑεξόμενοι καὶ λέγουσιν. «Ὁ κόμης ἡμῶν 

ζογεται.» ὅ τι δὲ αὐτῶν λαλούντων. ἔρχονται ἄλλοι δρχ ᾿ 
.---- 

4 χράλλοντες 10 καϑεζομένων᾽ 

Πα αὐτοῦ οἵη εὐτρέπισαν δὲ | οἶνον καὶ ἄρτον 8 τὸ -- ἀρί- 
στοῦ] ὑπηρεσίας τῆς τραπέζης αὐτῶν | ὁ -- καλέσας] καὶ ἐκά- 
λεσεν ἃ αὐτοῦ πολλοὺς] τῶν ἑβδομήκοντα | ἐκάλεσεν δὲ | ἱερεῖς 

 ἐχτελέσαντας 4 ψάλλοντες] τοὺς ὅ πλείστους ναοὺς ὁ ἦλθον] 
ἐλθόντες ] τὸ οἵα ] ἀριστῆσαι καὶ | δὲ οπι | εὐχὴν] εὐχαριστίαν 
7 ἐκαϑέσϑησαν | παρουσίαν] ἐπίσκεψιν 8. καὶ ῬΓ. --- πολλὴ Ο1ὴ 

ῷ ἔφϑασαν | νεώτεροι --- καϑεξόμενοι] καβαλλάριον 11 ὅ τι δὲ] 

ἤδη ] ἔρχοντα  --- πλείονες] ἔφϑασαν ἕτεροι πλεῖστοι τῶν τριάκοντα 

ταχύτατα ἐκεῖνα ὁποὺ σὲ ἐπαράγγειλα νὰ σφάξῃς ὅλα σου τὰ 

ζῶα, πρόσμεινον ὀλίγον καὶ ϑέλουν ἰδεῖ εἰς τοῦ λόγου σου νὰ 
"΄ ΕΣ ΟΣ ἀν κ ι ι ι δ᾽ ᾿ 
γίνωνται αὐτὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸν μὲ τὸ μέσον μου. ὅμως σὲ 
σπλαγχνίξομαι. διὰ τοῦτο πάλιν σὲ λέγω, ἀνάστα μὲ σπουδὴν 

ὅσους ἤϑελες ἰδεῖ, πλουσίους καὶ πτωχούς, ἱερεῖς καὶ μονα- 
᾿᾿- , ς ι ’ ι ἘΠ ΄ ᾿ - ν.1η4 
χούς.» ὁ δὲ ἐξυπνήσας, τὸν ἐπίασε φόβος καὶ τρόμος καὶ λέγει 

μεγαλοφώνως᾽ «Κάνω, κύριέ μου, καϑὼς ἐπρόσταξες.» 
Ι ᾿ 56,Δ ᾿ ’ ἄρτὴς ΗΝ , ς - ὐφ 

᾿ς Καὶ εὐϑὺς σηκωϑεὶς λέγει εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποὺ ἤσαν 

μέσα εἰς τὸ ὁσπίτιόν του «Σφάξατε ὅλα μου τὰ ξῶα ὁποῖα, 
᾿χαὶ ὁπόσα εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μου, διότι ἐγὼ εἶδον εἰς τὸν 
ὥπνον μου καὶ ἤκουσα τάδε καὶ τάδε.» καὶ ἀκούσαντες ἐκεῖνοι 

ἔλεγον᾽ «Ἴσως καὶ ἐτρελάϑη καὶ ϑέλει νὰ ἀφανίσῃ τὰ ὑπάρ- 

Ι᾿ 
᾿ 

᾿ Κααὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κρότος ἐγένετο μέγας | καὶ ταραχ ἡ ἔ. 192 

ς καὶ σφάξε ὅλα σου τὰ ζῶα καὶ φέρε εἰς τὴν τράπεξαν ὅλους, 

Ρ. 126 
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πλείονες κράξοντες" «Θεόπιστε, ὃ κόμης ἔρχεται, ἔξελθε 
εἷς ἀπάντησιν αὐτοῦ.» ὁ δὲ ἐξελϑὼν μετὰ φόβου πολλοῦ 
λέγει" « Τίς ἐστιν, κύριοι;» οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ" «Νέος 
κόμης ἐστίν. τὸ γένημα αὐτοῦ Καππάδοξ, καὶ ἔρχεται 
τοῦ ἀριστῆσαι ὧδε.» οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι «Ὁ βα. ᾿ 
σιλεύς, ὡς χρήσιμον ὄντα αὐτοῦ δοῦλον, οὐ μόνον τὴν 
κομητέραν αὐτοῦ ἐχαρίσατο, ἀλλὰ πάντα ἐπισκοπεῖν.» 
ὁ δὲ νέος ἐκπλαγεὶς λέγει αὐτῷ" « Τάχα οὔτε ἄρτον ἔχω, 
οὔτε οἶνον, ἵνα οὗτοι χορτασϑῶσιν.» 

1 κράξοντες τῷ οἰκοκύρει ) Θεόπιστε οἵα | κόμης ἡμῶν | 
ἐξέλϑετε 2 ὁ -- πολλοῦ] οἱ δὲ ἐξῆλϑον καὶ ϑεασάμενος αὐτοὺς 
8 λέγει πρὸς αὐτοὺς | κύριοι] οὗτος 4 ἐστιν καλούμενος Γεώρ- 
γιος | τὸ --- αὐτοῦ] ἔστιν δὲ τῷ γένει ὅ ὧδε λέγει αὐτοῖς ὁ 
Θεόπιστος" ὁ κόμης τοιαύτην παρρησίαν ἔχει; 1 οἱ --- αὐτῷ] ὁ ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἀπεκρίνατο 8 ὄντα οἴη 7 κομμενταρίαν ] αὐτῷ! 
ἐπισκοπεῖν αὐτῷ δέδωκε 8 νέος οτχ | ἐκπλαγεὶς τῷ πλήϑει 
9 οἶνον ἔχω οὔτε ἄρτον | χορτασϑῶσιν οὗτοι 

Ξο-------- --  -----εοὺ--ο οουνῬ--------.------- 

χοντά του.» καὶ χωρὶς τὴν ϑέλησίν τους ἔσφαξον ὅλα του τὰ 
ζῶα ἕως καὶ αὐτὰ τὰ πετεινά. καὶ ἑτοιμάσαντες τὴν τράπεξαν 
μὲ κρέατα καὶ ἄρτον καὶ οἶνον, ἐπροσκάλεσε περισσοὺς πλου- 
σίους καὶ πένητας, ἱερεῖς καὶ μοναχοὺς εἰς δοξολογίαν καὶ 
ἀγρυπνίαν τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, καὶ ἐτελείωσαν τὴν 
πρέπουσαν δοξολογίαν ὅλην τὴν νύχτα ἕως τὸ ταχὺ χωρὶς νὰ 
χοιμηϑῶσο, ἀκόμη ἐτελείωσαν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς περισ- 
σοὺς ναοὺς τὴν ϑείαν καὶ ἀναίμακτον λειτουργίαν. καὶ ἔτξι 
ἦλθον διὰ νὰ γευματίσουν καὶ εὐχαριστήσαντες κατὰ τὴν συ- 
νήϑειαν ὁποὺ ἔχουν οἵ χριστιανοί, ἐχάϑησαν προσμένοντες ι0 
τοῦ ἁγίου τὸν ἐρχομόν. 

Καὶ παρευϑὺς ἔγινε κτύπος εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Θεοπίστου 
καὶ ἦλθον ἕως τριάκοντα νέοι ἐπάνω εἰς ἄλογα, λέγοντες" 
«Ὁ κόμης μας ἔρχεται καὶ ἐβγᾶτε νὰ τὸν προὐπαντήσετε.» 
καὶ ὃ Θεόπιστος ἐβγαίνοντας μὲ φόβον πολὺν λέγει᾽ «Ποῖος τ 
εἶναι, κύριε;» καὶ οἵ νέοι τὸν εἷπον᾽ «Νέος κόμης εἶναι κατὰ 
πολλὰ φίλος τοῦ βασιλέως καὶ ἡ πατρίδα του εἶναι ἀπὸ τὴν 

Ἷ 
Ἕ 
᾿ 

᾽ 

π“πΠῈ πσ -οτν -οοἷὴ 

ΠΕ ΒΌΒΌΒ ΤΗΒΟΡΙΒΤῚ οἵ 

ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος, φαίνεται αὐτοῖς ὃ ἄγναϑ ἐφ᾽ 

του λευκοῦ καϑεζόμενος καὶ δύο ἡρερϑδθδου ἀψανο 

ϑ δρα ἐκράτουν αὐτὸν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. καὶ αἰλήθη, 

σϑεν ἐπακολουϑοῦντα οἱ μὲν καβαλλάριοι, οἱ δὲ ὑλζοὶ 

πιἰφαίνονται. τινὲς δὲ ἐκ τῆς τοιαύτης μθβμης ϑυρφυβε: 
τες, ὅτι ὁ κόμης ἦλθεν. ὁ δὲ ἅγιος λέγει" « Χαίροιρ, 
εὔπιστε. καὶ οἱ μετά σου πάντες.» οἱ δεαρναμνννον 

ες αὐτόν, λέγουσιν" «Καλῶς ἦλϑες, ᾿ς ὥγεὀς»τοῦ ἝΝ 
μῶν κόμης.» ὁ δὲ ἅγιος ἀπέβη τοῦ ἀριστᾶν καὶ λέγει Ἔ. 

Ιδοὺ ἐγώ, κύριε.» καὶ λέγει αὐτῷ" «ἐὰς ἔμμδνην ὅτι 1648, 
ΤΆΩ͂Σ γεν 

ἡ ᾿ϑέι ὑτὸς | ὁ ἃ 8 σφό- Γ -- λαλοῦντος] καὶ εὐθέως | αὐτὸς | ὁ ἅγιος Ο;ὰ 
"ἢ ̓  | ἀδῦδ] ον δα - ἠλϑεν] ἕτερος νεανίσκος ἔμπροσϑεν 
δ λέγων᾽ ὁ κόμης ἤδη ἔρχεται ὁ χαῖρε 7 πᾶντες Πγλαῆνν 
οὔ | οἱ δὲ] καὶ αὐτοὶ 8 αὐτόν οταὰ ! λέγουσιν) εἶπον | ὯΝ εν ὁ 
ὀϑθέντης ἡμῶν 1 τοῦ -- ἡμῶν-οτα 9 ὁ -- ἀριστᾶν οτι ] λέγει ὃ 
γιος [0 ἰδοῦ --- ὡς] Θεόπιστε 

ἱ 

Κι ππαδοκίαν καὶ ἔρχεται εἰς τὸ ὁσπίτιόν σου διὰ νὰ γευϑῇ. 

ἔγει τους ὃ Θεόπιστος᾽ «Καὶ τόσην ἐραροφάαν μόνο τὶ 
᾿χόμης αὐτός:» καὶ οἵ νέοι ἀπεκρίϑησαν" - νῷ Ἷ ἊΝ 

ναι χρήσιμος εἰς τὸν βασιλέα, διὰ τοῦτο τοῦ ἔδωκεν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς οὐ μόνον τὴν ἀξίαν τὸν Ἐοβητος, ἀλλσ' δα ΤΣ 
ἤλλας περισσὰς τιμάς.» ὁ δὲ Θεόπιστος ἄλαλος ἀρὰν γῳ διὸ Ἦν 

λεγεν εἰς τὸν ἑαυτόν του" ] « Πόσον ψωμὶ ." κρασὶ ἣ “" : . 
ὑπὸ τὰ χρειαζόμενα εἰς τὴν τράπεξαν ϑέλει εἶναι ἀρκετὰ εἰς 

ὑτούς:» 

ΟΝ ἐσυλλογίζετο ὃ Θεόπιστος, ἰδοὺ καὶ μμἀφρῦφιν δ ̓ ς 
χβαλλάρις εἰς ἄσπρον ἄλογον καὶ μαξί του ἕτεροι ἀκ τε 

τεροί; περικρατοῦντες καὶ βαστάξοντες τὸν ἄγιον ἀπὸ ἰϑὴ τ 

μέρος καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο, δεξιὰ καὶ ἀριστερά, καὶ ἐπακόλρυ 

ϑοῦσαν εἰς τὸν ἅγιον πλῆϑος πολύ. καὶ φϑάσας ΜΦΥΨΎΝ 
ἣν τοῦ Θεοπίστου, λέγει εἰς ἐπήκοον πάντων᾽ «Χαίροις, 

( εόπιστε, καὶ ὅλοι ὅσοι εἶναι μαξί Ἰρῤῶν δ ἐκεῖνοι μὰ ἀρ ύμρα 

νήσαντές τον εἷπον᾽ «Καλῶς ἤλϑες, ΟΝ ϑεοῦ καὶ μεύημῇ 
αὐϑέντα τιμιώτατε, ὁποὺ εἶσαι ὁ κόμης τοῦ ἁγίου βασιλέως 



8 δΕῈ ΒΌΒΌΞ ΤΗΚΟΡΙΗ͂ΤΙ 

τὸν ἅγιον Γεώργιον ἔμελλες καλεῖν, ἀντὶ δὲ αὐτοῦ εἰμι 
ἐγώ, διότι Γεώργιος καλοῦμαι Καππάδοξ᾽ ἀλλὰ μὴ λυποῦ, 
οὐ μὴ ἀπολέσεις τὸν κόπον δου.» 

Ὁ δὲ μικρὸν ἱλαρύνϑη καὶ λέγει αὐτῷ" «᾿Ελϑέτωσαν,͵ 

ὅσους κελεύεις, κύριε, τοῦ ἀριστᾶν.» ὁ δὲ ἔφη" «Οὐχί, 
ἀλλ᾽ εἷς ἕτερον στρατιώτην μέλλουσιν καὶ αὐτοὶ τρυ- 

φᾶν.» καὶ ἐκέλευσεν πάντας εἰς τὰ ξῶα αὐτῶν ἀπελϑεῖν, 

κελεύσας αὐτούς, μήτε χόρτον, μήτε κριϑὰς τὰ ξῷα αὐ- 
τῶν λήψονται, πλὴν τοὺς δύο νεανίσκους ἐκέλευσεν 
παραστῆναι τῇ τραπέξῃ. καὶ λέγει᾽ «Θεόπιστε.» ὃ δὲ τὸ 

1Βορϑ4 λέγει" «(Ιδοὺ ἐγώ, κύριε.» καὶ λέγει αὐτῷ" «Καϑέσϑωσιν 
πάντες οἱ φίλοι σου καὶ σὺ καὶ ἡ σύμβιός σου καὶ οὗτοι 
οἱ δύο νεώτεροι ὀφείλουσιν ὑπηρετεῖν τῇ τραπέξῃ.» ὃ 
δὲ Θεόπιστος λέγει τοῖς νεανίσκοις" «Ἴδετε τὰ δκεύη 

1 ἤμελλον | ἀντὶ --- εἰμὶ] καὶ ἀντὶ ἐκείνου ἦϑον 8 διότι 
καὶ ἐγὼ ἃ κόπον] μισϑὸν 4 ὁ δὲ] τότε | ἱλαρωϑεὶς ὁ Θεό- 
πιστὸς Ϊ καὶ οτὰ [ αὐτῷ --- 13 σύμβιός σου] οὐχὶ κύριε. καὶ λέγει 
ὃ ἅγιος" κέλευσον πάντας καϑισϑῆναι ἐπὶ τῆς τραπέζης σου. ὁ 
δὲ Θεόπιστος᾽ ὡς κελεύεις. καὶ ἐκάϑισαν οἱ φίλοι τε καὶ συγ- 
γενεῖς 18 νεανίσκοι | ἐξυπηρετεῖν ] τραπέζῃ σου 

ἡμῶν.» καὶ εὐθὺς ὁ ἅγιος κατέβη ἀπὸ τὸ ἄλογον καὶ εἶπε᾽ 
«Θεύπιστε.» καὶ ὁ Θεόπιστος" «Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.» ὃ ἅγιος" 
«Ἐπειδὴ ἔμαϑα, πῶς ἔχεις καλεσμένον τὸν ἅγιον Γεώργιον, 
εἰς τὸν τόπον ἐκείνου ἦλϑον ἐγώ, διατὶ καὶ ἐγὼ Γεώργιος ὀνο- 
μάξομαι καὶ κόμης εἶμαι καὶ ἀδελφός του. μόνον μὴ λυπῆσαι, - 
καὶ δὲν ϑέλεις χάσει τὸν μισϑόν σου.» 

Καὶ ὁ Θεόπιστος εἶπε μὲ χαρὰν εἰς τὸν ἅγιον «᾿ς ἔλϑουν, 
’ ; [κέ Γ Α ιν "] ΠΤ. . κύριξ μου, ὅσους προστάξῃς.» καὶ ὃ ἅγιος εἶπεν εἰς αὐτόν 

«Ὄχι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἔχουν χρέος νὰ γευματίσουν εἷς ἄλλον στρα- 
τιώτην.» καὶ εὐϑὺς τοὺς ἐπρόσταξεν ὅλους νὰ καβαλλικεύσουν τ0 
τὰ ἄλογά τους καὶ νὰ ὑπάγουν μὲ πρόφασιν τάχα διὰ νὰ 
ξητήσουν τὸν στρατιώτην νὰ φάγουν μὲ αὐτόν. τότε λέγει ὃ 
ἅγιος" «Θεόπιστε.» καὶ ἐκεῖνος" «Τί δρίξεις, ἀφϑέντα μου:» 

οι 
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οὖ οἴνου καὶ ὅταν πληρωθῶσιν ταῦτα ἀνοιχϑήτω καὶ 

5 πίϑος. οἱ δὲ λαβόντες λαγήνια μικρά, ὅσον ἐκερνοῦ- 

ια , πλεῖον ἐπληϑύνοντο καὶ οὔτε τὰ σκεύη ἐπληροῦντο, 

οὔτε τὸν πίϑον ἠκόντισαν καὶ ὃ προτεϑεὶς ἄρτος ὑπερ- 

επερίσσευεν καὶ ἐκεῖ εὐφράνθησαν πάντες. 

Ὁ δὲ ἅγιος λέγει πρὸς τὸν λαόν᾽ «Τὰ μὲν κρέη πάν- 

τες ἐσθίεσϑε, τὰ δὲ στεὴ φυλάττετε πρὸς μαρτύριον 

τοῦ ἁγίου, μηδεὶς ἐξ αὐτῶν ῥίψει ἕν, καὶ δεινῶς τιμω- 

οήσω αὐτόν.» ὁ δὲ Θεόπιστος ψιϑυρέσας τῇ συμβίῳ αὖ- 

τοῦ λέγει" «Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι οὐ μόνον τὴν ὕπαρξίέν 

μου φάγωσιν, ἀλλὰ καὶ ἐμὲ καὶ τοὺς φίλους μου δευνῶς 

τιμωρήσονται.» ἡ δὲ λέγει αὐτῷ" «Σιώπα, οὐδὲν κακὸν 

ἶ 9 ψηνϑηρίσας 

᾿. ταῦτα] καὶ | εἰδανηχϑῇ 83 μικρὰ] ἐκέρνουν καὶ | ἐκέρνουν 
ἃ πλεῖον] τοσοῦτον ] ἐπληϑύνετο ὁ οἶνος ] οὔτε ὅν, 4 οὔτε -- 

᾿ ἠκόντισαν] καὶ ὁ ἄρτος ἐπληϑύνετο | ὁ --- ἄρτος οἵἷχ ἰ ἐπερ- 
ος εύσευσεν ὅ ἐκεῖ οἵχὰ | πάντες καὶ ἐχορέσϑησαν ὃ πρὸς -- 

᾿ λαὸν) τῷ Θεοπίστῳ | κρέατα πάντα ἐσθίετε ἴ ὀστέα 8 ἁγίου 
" Ἢ γαλομάρτυρος Τεωργίου καὶ ] αὐτῶν] ὑμῶν ] ἕν ἀπὸ τῶν στεά- 
᾿ς γῶν 9 ψιϑυρίσας πρὸς τὴν σύμβιον 10 οὐ μόνον οἵη 11 μου] 

ἡμῶν | ἀλλὰ --- τιμωρήσονται οἵα 18 αὐτῷ ΟΥἿὰ 

ππδθοοὸοὸοὸοὸὖθὖὃἝὃἝὃ 

καὶ ὃ ἅγιος «(ὥς μὴ δοϑῇ τελείως εἰς τὰ ἄλογά μας οὔτε 
φαγητὸν οὔτε πιοτόν, ἀλλ᾽ ἂς στέκωνται μὲ τὰ “χαλινάριά 
τους.» καὶ δὲν ἄφησε νὰ μείϊνῃ μὲ λόγου του κανένας στρα- 

τιώτης, πάρεξ οἵ δύο νεώτεροι ὁποὺ τὸν ἐσυνώδευσαν. καὶ 
εὐθὺς τοὺς ἐπρόσταξε νὰ παρασταϑοῦν εἰς τὴν τράπεξαν καὶ 

Γ΄ λέγει" «Θεύπιστε, ὅλοι οἵ φίλοι σου ἂς καϑίσουν εἰς τὴν τρά- 
 πεΐζαν. ἐσὺ δὲ καὶ ἡ γυναῖκά σου καὶ αὐτοὶ οἱ δύο νέοι, ὑπη- 
Γ᾿ ρετήσατε τοὺς φίλους.» καὶ ὁ Θεόπιστος ἀποκρίνεται" « ἧς 

᾿ς γένῃ, καϑὼς προστάξει ὁ αὐϑέντης μου.» τότε λέγει ὁ Θεό- 
᾿ πιστος εἰς τοὺς νέους᾽ «“ὐϑένται μου, νὰ τὰ ἀγγεῖα τοῦ 

ο΄ χρασίου καὶ ὅταν τειλειώσουν, ἂς ἀνοιχϑῇ καὶ τὸ πιϑάρι. καὶ 

͵Ἷ “λαβόντες δύο ἀγγεῖα, τὰ ἐγέμισαν καὶ σηκώσαντες τὰ ὀμματιὰ 

Ῥ. 128 
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ἐποίησεν ἡμῖν ὁ ἄνθρωπος οὗτος.» ὃ δὲ ἐφιμώϑη᾽ ὅταν 
δὲ εὐφράνθησαν πάντες, λέγει αὐτοῖς ὃ ἅγιος" «Ψάλ. 
λατε τοῦ ἁγίου.» οἱ δὲ ἔψαλλον" «Γεωργηϑεὶς ὑπὸ ϑεοῦ» 
καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ ἤρξαντο πρεσβεύειν εἷς τὸ ὄνομα τοῦ 
ἁγίου καὶ εἰπόντες τό᾽ « Παναγία ϑεοτόκε βοήϑει» ἐξ. ὦ 
ηγέρϑησαν πάντες. 

γχθ Δ ’ ὩΣ -- ΡΜ δ »Ὕ Ι 

“Ὁ δὲ ἅγιος ἐπέβη ἐπὶ τοῦ ἵππου ἑαυτοῦ καὶ λέγει" 
«Φέρετέ μοι τὰ ὀστᾶ ὧδε.» οἱ δὲ πρὸς ἑαυτοὺς ἔλεγον" 
«Τάχα ἐμεϑύσϑη, καὶ τί ποιεῖ, οὐκ οἶδεν.» ὃ δὲ Θεό- 
πιστος λέγει" «Τάχα ἐλεῆσαί μὲ ϑέλει.» οἱ δὲ φέροντες τὸ 

8 οἵ Κυυτηθδομοσ, (ΘΓ Ἀ]. αθοσρ Ρ. 9. 

1 ἡμῖν -- ἄνϑρωπος] ὁ ἅγιος | ὁ --- ἐφιμώϑη οτὰ | ὅϑεν 
3 ηὐφράνϑησαν | ψάλλετε τὸ κοντάκιον 4 τὰ ἑξῆς] τὸ λοιπὸν, 
καὶ] τότε ὅ ἁγίου καὶ τῆς ϑεοτόκου ] βοήϑησον | ἐξήρϑησαν 
1 αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν πάντας ὁδοιπορεῖν πλήν γε τοὺς δύο 
νεανίσκους οὺς ἐκρατήσας μεϑ'᾽ ἑαυτοῦ | καὶ οα Ὁ οὐκ οἶδεν, 
τί ποιῖ 10 ἐλεῆσαί μὲ ϑέλει] ἤλχϑησαν μὲ καὶ ϑέλων κωμή- 
σασϑαί μοι κἂν ἐν ἀνομίᾳ | ὁ δὲ φέρων 

Ἄ , 3 ’ ω Ἁ -“ ΝΟ "» τους εἰς τὸν οὐρανόν, ἄρχισαν νὰ κιρνῶσι. καὶ ὅσον ἐκεῖνοι 
ἐκιρνοῦσαν. τόσῳ περισσότερον ἐγεμίξοντο τὰ ἀγγεῖα καὶ τὸ 
ψωμὶ ὁμοίως καὶ τὰ κρέατα ὁποὺ ἐβάλϑησαν εἰς τὴν τράπεζαν 
2 ’ } τ ᾿ Γω Ο ᾽ὔ } 

ἐπληϑύνοντο. καὶ αὐτοὶ φάγοντες ὅλοι ἐχορτάσϑησαν. καὶ 
τόσῳ περισσότερον τὰ φαγητὰ ἐπερίσσευον. ὅ 

Καὶ ὁ ἅγιος λέγει πρὸς τοὺς καλεσμένους" «Τὰ μὲν κρέατα 
[4 Ἁ Ἁ ᾿ Ἁ Ἁ - ᾿ }} ν᾽ ΥΆΒΟΑΣ 1 » Α 

τρώγετε, τὰ δὲ κόκκαλα νὰ μὴ χαϑῇ κανένα ἀπὸ αὐτά. εἰ δὲ 
καὶ ἤϑελε δίξει τινὰς κανένα ἀπὸ αὐτά, ϑέλω τὸν παιδεύσω 
σκληρά.» καὶ ὁ Θεόπιστος λέγει κριφίως εἰς τὴν γυναῖκά του᾿ 
(4 ἐν σε εἶπα, πῶς ὄχι μόνον τὰ ὑπαρχοντά μου ϑέλει ἀφα- τὸ 
νίσει, ἀλλ᾽ ἀκόμη ϑέλει παιδεύσει σκληρὰ καὶ τοὺς φίλους 
μας: καὶ ἡ γυναῖκά του ὁποὺ ἦτον καλὸς συμβουλάτορας, 
τὸν λέγει" «Σιώπα, αὐϑέντα μου, ἐπειδὴ τί κακὸν μᾶς ἔκαμεν 
ὁ ἄνϑρωπος:» καὶ ἐκεῖνος ἐσιώπησε. καὶ ὅτε ἔφαγον ὅλοι καὶ 
ἐχορτάσϑησαν, λέγει τους ὁ ἅγιος" « Ψάλλατε τὸ τροπάριον 15 
τοῦ ἁγίου καὶ τὸ κοντάκιον.» καὶ ἔτξε ἔκαμαν ἀρχὴν νὰ 
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τὰ ὀστᾶ ἔρριψαν αὐτὰ ἔμπροσϑεν τοῦ ἁγίου. καὶ ἀνα- 

βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν λέγει «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, 
᾿, ς ὃν ἐγὼ ἤϑλησα ὁ δοῦλός σου, ἐλϑέτω ἡ εὐλογία δου 
ἐπὶ ] τὸν δοῦλόν σου Θεόπιστον καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἢ. 192" 

καὶ ὡς ἐπλήϑυνας τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν ας ̓ 

χοῦν τῆς γῆς, πλήϑυνον τὰ ἀγαϑά σου εἰς τὸν δοῦλόν (κω οἱ 

σου Θεόπιστον.» καὶ αὐτῇ τῇ ὥρα ἐγένετο βρασμὸς τῆς 

᾿ς γῆς, ὥστε πάντας πεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 

ἀνέστησαν πάντα τὰ ξῷα ' ἐπὶ τὸ τριπλοῦν:. ὁ δὲ ἅγιος 

Ν᾿ ἰκοιψεν αὐτὰ οἵχ | τοῦ ἁγίου] αὐτοῦ |: καὶ ἀναβλέψας] κα- 
τενίσας τὸ ὄμθμα 8 λέγει] καὶ εἶπεν ὃ ὃν ἐγὼ] σὲ ἐὰν ὅ τὸν 
ο΄ γῆς] τὴν ἄμμον τὴν ἀπέρατον τῆς ϑαλάσσης θ εἰς] ἐπὶ ν 
2 Θεόπιστον οἵα 9 ἀνέστησαν --- 4 (Ρ. 68) ἐθεράπευσεν] ἀνεξωώ- 
ΒΝ ΚΑ 15 ἐπ - ἷἝἕ'---- - ....ὕ.ϑθ..ψ............ 

᾿ 

ψάλλουν τό «Τεωργηϑεὶς ὑπὸ ϑεοῦ ἀνεδείχϑης» καὶ τὰ ἐξῆς. 

χαὶ προσευχηϑέντες κατὰ τὴν συνήϑειαν καὶ λέγοντες τὸ «Πα- 
γαγία ϑεοτόχε βοήϑει ἡμῖν» ἐσηκώϑησαν ἀπὸ τὴν τράπεξαν. 

τ΄ ΚΒααὶ ὅταν ἤϑελον ὅλοι νὰ ἔβγουν ἀπὸ τὸ ὁσπίτιον, ἔπρό- 
Τ᾿ ξ σταξεν ὁ ἅγιος νὰ τοῦ φέρουν νὰ καβαλλικεύσῃ" καὶ λέγει 

᾿ς εἰς τὸν Θεόπιστον᾽ «Φέρε μοι ἐδῶ ὅλα τὰ κόκκαλα.» καὶ ἀκού- 

σαντες ἐκεῖνοι ὁποὺ ἐστέκοντο τριγύρω, ἔλεγον᾽ «Ἴσως καὶ 
᾿ἐμέϑυσε καὶ δὲν ἠξεύρει, τί κάνει.» καὶ ὁ Θεόπιστος λέγει 
τους᾽ «Σιωπᾶτε. κύριοί μου, μήπως καὶ ἠϑέλησε νά με ἐλεήσῃ 
καὶ νά μου δώσῃ τὸ ὀλιγώτερον κανένα φλωρί.» τότε ἔφερον 
ὅλα τὰ κόκκαλα ἔμπροσϑεν τοῦ ἁγίου καὶ ἔστεκον ὅλοι καὶ 
ἔβλεπον μὲ προσοχὴν εἰς τὸν ἅγιον. καὶ ὁ ἅγιος ἀναβλέψας 

εἷς τὸν οὐρανὸν καὶ στενάξας μεγάλως εἶπε᾽ « Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστὲ βασιλεῦ τῶν αἰώνων. ὁποὺ μήτε ἀρχὴν ἔχεις μήτε 

, τέλος. εἰς τὸν ὁποῖον ἐγὼ πιστεύω καὶ ἐμαρτύρησα διὰ τὸ 
ὄνομά σου, ἐπάκουσον ἐμοῦ τοῦ δούλου σου καὶ ἂς ἔλϑῃ ὴ 

᾿ς εὐλογία σου εἰς αὐτὰ τὰ κόκκαλα καὶ καϑὼς ἐπλήϑυνας τὰ 

᾿ς ποίμνια τοῦ δούλου σου Ἰακώβ, ἔτζι ἂς ἔλϑῃ καὶ εἰς τὸν 

δοῦλόν σου Θεόπιστον ἡ εὐλογία σου. καὶ καϑὼς εὐλόγησας 

80 τὰ ὑπάρχοντα τοῦ δούλου σου Ἡβραὰμ μαζὶ μὲ τὴν ψυχὴν 
᾿ χαὶ τὸ σῶμα, ἔτξι ἃς ἔλϑῃ καὶ εἰς τὸ ὁσπίτιον τοῦτο ἡ εὐ- 

Ρ. 129 
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οἷ. Ν᾿ , » ; Ξ ᾿ νοῦς  ἰπῶων. τό «Σώξεσϑε» ἄφαντος ἐγένετο μετὰ τοῦ ἵππου 

ναπᾶον χὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτῶν. 

ἘΝ οἵρ δὰ ὄχλος ἰδὼν τὸ παράδοξον ϑαῦμα, ἔκραξον τὸ 
«Κύριε ἐλέησον», ὡς ὥρας ἱκανῆς. ὁ δὲ Θεόπιστος καὶ 
ἡ σύμβιος αὐτοῦ ἤρξαντο ϑρηνεῖν καὶ λέγειν" «Διὰ τί ὲ 

Οἱ δὲ εὑρόντες ἴχνος ποδὸς αὐτοῦ, ἔνϑα περιεπάτη- 
.,») ὃ ἅγιος. ἦραν τὸν χοῦν. ἐπ᾽ ἀληϑείας γὰρ λέγω , 
{ ο ι φς ᾿ -“ ἣ 

εἶν. ὅτι τυφλοὺς καὶ χουτζοὺς καὶ δαι ντας καὶ ταοβθι- 
νὑΨ. φ 9 ᾿ 5 ϑϑω 5 ὙΌΠΑ͂ΟΣ 

οὖς ἐν ῥίγει καὶ πόνοις συνεχομένους πολλοὺς ἐϑερά- ».69,82; 
᾿ 4 110 

᾽΄υὔῇσὲεν. 
τοὺς τιμίους αὐτοῦ πόδας οὐκ ἠσπαξόμεϑα:» καὶ ἤρξαντο 
κράξειν μεγάλῃ τῇ φωνῇ «Συγχώρησον ἡμᾶς, κύριε, 
ἐπὶ τῇ ματαίᾳ ἀγνοίᾳ ἡμῶν.» 

ϑησαν οἱ βόες αὐτοῦ, μείζονες καὶ ἰσχυρότεροι τῶν προτέρων 
αὐτοῦ, ὧν ἔϑυσεν τῷ ἁγίῳ" καὶ ἰδὼν ὁ Θεόπιστος τὸ παρά. 
δοξον τοῦτο ϑαῦμα ἅμα καὶ ἡ πιστὴ καὶ φιλόϑεος αὐτοῦ σύξυ- 

.γος, εἰς ἔκστασιν μεγάλην εἰσῆλϑον. καὶ ὁ ἅγιος εὐθὺς ἀφανὴς 
ἐγένετο, τότε ἡ καλὴ καὶ ἐνάρετος συξυγία ηὐχαρίστησεν τῷ με. 
γαδώρῳ ϑεῷ καὶ τῷ πανενδόξῳ αὐτοῦ δούλῳ τῷ μεγαλομάρτυρι 

λογία σου καὶ εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποὺ ἐπικαλοῦνται τὸ ἅγιόν 
σου ὄνομα διὰ ἀγάπην ἐμοῦ τοῦ δούλου σου.» καὶ εὐϑὺς 
ἔγινε βρασμὸς ἐπάνω εἰς τὴν γῆν ὥστε ὁποὺ ὅλοι ἔπεσαν 
ἑπάνω εἰς αὐτὴν τὴν γῆν ἀπὸ τὸν φόβον καὶ τρόμον τους. 
καὶ τὴν ὥραν ἀνεστάϑησαν ὅλα τὰ κόκκαλα καὶ κάϑε ἕνα αὶ 
κόκκαλον ἔγινεν ἕνα ὁλάκαιρον ξῶον. καὶ ὃ ἅγιος τοὺς εἶπεν᾽ 
«(Ἔχετε ὑγείαν» καὶ μὲ τὸν λόγον αὐτὸν ἔγινεν ἄφαντος ἀπὸ 
τὰ ὀμμάτιά των. 

- Α 

Ρ.180 Τοῦτο τὸ ϑαυμάσιον ἰδόντες τὸ πλῆϑος τοῦ λαοῦ, ἔδωκαν 
’ὔ 9 Α Α φ -" 

δόξαν εἰς τὸν ϑεὸν ὁποὺ μὲ τετοῖα ϑαύματα δοξάζει καὶ τιμᾷ τὸ 
τοὺς δούλους του καϑὼς καὶ τὸν μέγαν Γεώργιον, καὶ ἔκραζον 
εἰς πολλὴν ὥραν τὸ « Κύριε ἐλέησον». ὃ δὲ Θεόπιστος καὶ 
ἡ γυναῖκά του ἄρχισαν νὰ κλαίωσι λέγοντες" «Συγχώρησόν 
μας, ἅγιε τοῦ ἀληϑινοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, διὰ τὴν προτέραν μας 
ἀνοησίαν.» 16 

Καὶ εὑρόντες ὀλίγον σημάδι ἀπὸ τὲς πατημασίες του, ἐπῆραν 
τὸ χῶμα ἀπ᾿ αὐτὲς μὲ χαρὰν μεγάλην εὐχαριστοῦντες τὸν 
κύριον καὶ τὸν ἅγιον. ἀπὸ δὲ τὸ χῶμα ἐκεῖνο τυφλοὶ ἀνέ- 
βλεψαν, κωφοὶ ἤκουσαν, δαίμονες ἐδιώχϑησαν καὶ κάϑε νόσος 
καὶ ἀσϑένεια ἰατρεύετο. ἱ 30 

ἨἨξάκουστον δὲ ἐγένετο τὸ ϑαῦμα τοῦτο εἰς πᾶσαν 

περίχωρον, ὥστε ἐπὶ τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν βασι- 

᾿έως Θεοδοσίου ἀκουσϑῆναι. καὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεόν. 

ὕν;. ὸ : 
ΠῚ περιεπάτησεν ῬΥΪΤΩΘ Τη8 8 ΟΟΥΥ. 6 περιεπάτησαν 8 θη 
σεβεστάτου οχ εὐσεβέτου 

πεωργίῳ τοιαῦτα δωρησαμένῳ αὐτοῖς. ἤρξαντο γοῦν καὶ ἐπλη- 

ύ Ὄντο καὶ πάντα τὰ κτήνη αὐτοῦ καὶ ὅλος ὁ βίος αὐτοῦ ὑπὲρ 

ἔτρον 6 ἀκουστὸν εἰς --- περίχωρον οι 7 ἐπὶ --- ἐδόξασαν] 

ουσθῆναι καὶ πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα Θεοδόσιον" καὶ 

ὑτὸς ἐδόξασεν 8. ϑεὸν καὶ τὸν μεγαλομάρτυρα Τεώργιον 

-π----Ἕς--τ τ -.------- ------------- - ᾿- ν “τ: μσκαα “- 

Καὶ ἔγινεν ἀκουστὸν εἰς ὅλην ἐκείνην τὴν γῆν τὸ παρά- 

ἔτοια ϑαύματα μὲ τὸ μέσον τῶν ἁγίων του. τόσον ὁποὺ καὶ 

ἰἷς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα Θεοδόσιον ἔφϑασε τὸ ϑαῦμα, 

τὶ ἐδόξασε καὶ αὐτὸς μὲ ὅλους του τοὺς ἄρχοντας τὸν 

γεὺὸν ἡμῶν διὰ τὸ ϑαῦμα τοῦ πανενδόξου καὶ ϑαυμαστοῦ 

᾿ Γ Γ πον. ἰ 2 ᾿ Α ᾿ ’ ᾿ Ἁ 

Ὁ δὲ Θεόπιστος ἔγινεν ἀκουστὸς καὶ ἔντιμος τόσον εἰς τὴν 

νυχήν, ὅσον εἰς τὸ σῶμα, καὶ δὲν ἐδέχοντο λογαριασμὸν ἀπὸ 

ὁ πλῆϑος τὰ ζῶά του καὶ τὰ ἄλλα ἀποκτήματα τοῦ οἴκου 

γυ. ἐγέννησε δὲ καὶ πέντε υἱοὺς καὶ τρεῖς ϑυγατέρας καὶ 

ἕησεν ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν εὐλογίαν τοῦ ϑεοῦ διὰ μέσου 

ὧν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου τριάκοντα δύο ἔτη. ἔγινε δὲ καὶ 

ἀλόγηρος καὶ ἀπέϑανε μὲ εἰρήνην καὶ τὸν ἐνταφίασαν μέσα 

εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου ὁποὺ αὐτὸς ἔκτισεν᾽ ὕστερα δὲ ἀπὸ 

ὃν ϑάνατον τοῦ Θεοπίστου ἐκαλογερεύϑη καὶ ἡ γυναῖχά του 

ιαὶ ἔζησε πέντε μῆνας, ἀπέϑανε καὶ αὐτὴ ὁσίως καὶ ἐντα- 

᾿άσϑη ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ. 

᾿ ὦ ς Α ὔ , 

οξον αὐτὸ ϑαῦμα καὶ ὅλοι ἐδόξαξον τὸν ϑεὸν ὁποὺ κάνει 
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᾿Εξάκουστος δὲ ἐγένετο ὃ Θεόπιστος ἐν ὅλῃ τῇ 
ἐκείνῃ. ὥ ἑπτὰ ζ ῆ ἀν ὩΣ νῇ, ὥστε ἑπτὰ μυριάδας δοϑῆναι αὐτῷ κτήνη. τῷ δὲ 
σίτῳ καὶ οἴνῳ οὐκ ἦν ἀριϑμός. ἐποίησεν δὲ υἱοὺς πε. 
καὶ ϑυγατέρας τρεῖς. ἔξησεν δὲ μετὰ τῆς τοιαύτ 
ἀφίξεως ἔτη εἴκοσι δύο καὶ ἀπεκείρατο τὴν κόμην ο 
κεφαλῆς αὐτοῦ, δοξάξων τὸν ϑεὸν καὶ τὸν ἅγιον τοῦ μὰ, 
στοῦ μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
ἅμα τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 
ἀμήν. 

ἡ, » ’, Ἂ 3 3 σ ἃ. 

όγος ἱστορικὸς Γρηγορίου, πάνυ ὠφέλιμος καὶ ρον 

υκύτατος κατὰ πολλά, περὶ ὀπτασίας; ἥν τις τ180, 

᾿ἀρακηνός ποτε ἰδὼν [καὶ] ἐπίστευσεν μαρτυ- ΕῚ 

ἥσας διὰ τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν' 

Ε΄. εὐλόγησον πάτερ. 

Ὁ στρατηγὺς Νικόλαος ὃ λεγόμενος ᾿Ιουλᾶς διηγήσατό 

οἷ, ὅτι ἐν τῇ ἰδίᾳ πόλει, ἣν καλοῦσιν οἵ Σαρακηνοὶ τῇ 

ἕᾳ διαλέκτῳ Ἄμπελον, ἀπέστειλεν ὁ ἀμερουμνῆς Σὺυ- 

τὸν ἴδιον ἀνεψιὸν πρὸς τὸ διοικῆσαι δουλείας τινὰς 

ς τὸ εἰρημένον κάστρον" ἔστι δὲ ἐκεῖ ναὸς μέγας καὶ 

ρχαῖος χαὶ ϑαυμαστὸς τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου μεγαλο- 

ἄρτυρος Γεωργίου" χαὶ ὅταν δὲ εἶδεν ὁ Σαρακηνὸς 

ὄνδε τὸν ναὺν ἐκ μακρόϑεν, ἐκέλευσε τοὺς ἑαυτοῦ 

οὔύλους κομῖσαι τὰ ἑαυτοῦ πράγματα ἐν τῷ ναῷ, ἔπειτα 

αἱ τὰς καμήλους τὸν ἀριϑμὸν δέκα δύο, Ι ὅπως ἄνωϑεν ἵ 

στιούσας βλέπῃ. 

Οἱ δὲ ἱερεῖς τοῦ σεβασμίου ἐκείνου ναοῦ τοῦτον δεό- 

ἐγνοι λέγοντες" «Κύριε, τοιαῦτα μὴ ποιήσῃς. ὅτι ναὸς 

ἑοῦ ὑπάρχει, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτὸν οὔτε τὰς 

ἀμήλους ζκελεύσῃς» βαλεῖν ἐν τῷ ἱερῷ ϑυσιαστηρίῳ 

οὔ ϑεοῦ.» ὁ δὲ Σαρακηνὸς ὡς ἀπηνὴς καὶ ἄγνωμος 

ὑχκ ἠϑέλησεν ἀκοῦσαι τὰς δεήσεις τῶν πρεσβυτέρων. 

ἰλλὰ εἶπε τῇ ἀράβων φωνῇ τοῖς ϑεράπουσυν αὐτοῦ" « Οὐ 

οἰεῖτε τὸ κελευσϑὲν ἡμῖν;» καὶ παρευϑὺς οἱ ἑδαυτοῦ 

)οῦλοι ἐποίησαν χαϑὼς αὐτὸς ἐκέλευσεν. καὶ ἄφνω ἰδοὺ 

ΓΕ: 

1 ἐξάκουστος --- 4 τρεῖς] ὁ δὲ Θεόπιστος, ἐμεγαλύνθη ὁ βί 
αὐτοῦ καὶ ἐξάκουστος γέγονεν, ὡς εἶναι τὰ ρα βνυν ΓΝ 
ἑπτά, σίτου δὲ καὶ οἴνου οὐκ ἦν ἀριϑμός. ἐποίησεν δὲ καὶ δ᾽ 
γατέρας ἑπτὰ καὶ υἱοὺς τρεῖς. ἀνέγειρεν δὲ καὶ ναὸν περικαλλῇ 
εἰς ὄνομα τοῦ ἁγίου Γεωργίου 4 μετὰ] ἀπὸ ὄ ἀφίξεως: 
Ῥιαυμακονργίαο ὁ Θεόπιστος | κόμην --- ἀμήν] κεφαλὴν "" 
κοιμήϑη ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀπετέϑη ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλο- 
μάρτυρος Γεωργίου, ὃν ἀνήγειρεν αὐτός. καὶ μεϑ' ἡμερῶν μὰ 
ἐκοιμήϑη καὶ ἡ ὁμόξυγος αὐτοῦ. τῷ δὲ ϑεῷ ἡμῶν πρέπει δόξα 
ἀκῳ ἡνν προσκύνησις, ἅμα τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 
ἈΡ α ΜΡΜΡΜΑ Νήφϑμστι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

- 

νν φιῤος το 06. Ἕτερος λόγος καὶ διήγησις πάνυ ὠφέλιμος 
411. περὶ τοῦ Σαρακηνοῦ τοῦ πιστεύσαντος εἰς τὸν 

κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστὸν καὶ μαρτυρήσαν- 
ΤᾺ ἐπὶ τῆς βασιλείας Μήρμηνος τοῦ κατὰ τῆς 
αὐτῆς αἱρέσεως βασιλεύοντος τῶν Σαρακηνῶν 
τῆς Συρίας καὶ Ἀραβίας καὶ Ἱεροσωλύμων τοῦ 

αὐτοῦ Μάρκου μοναχοῦ. 
π: 

; . Υ : ; ' ε΄ Ἷ ἃ ] ἴι λ 

{312 Ἔν τοῖς μέρεσιν Ἱεροσολύμων κατὰ τὴν Καππαδοκῶν δ νλοον ΕἸΣ ΡΥ ΜΝ 
, 3’ ι - ἵν ῖ χώραν ἣν τις ναὸς τῷ μεγαλομάρτυρι Γεωργίῳ ἐν τῇ ; 

ὁδῷ Συρίας" καὶ ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν Σαρακηνός, 
Ξ ᾿ς. “ μι οὗ τὸ ὄνομα Μάλμεϑ', ὃς φεύγων ἐκ προσώπου τοῦ 

Βδορηβίο Α8 55 Αρυλὴ5 ὁ. 8 Ρ. ΧΠΠ: 1 Γρηγορίου τοῦ Ζεκα- 

ολίτου Ὧ ἐπίστευεν ὅ εὐλόγησον πάτερ οἵαλὰ 8. ἀπέσταλεν 

[19 μάρτυρος 18 τόνδε οἵα 16 ἐσθιούσας 38 τῶν ἀράβων 9 ὡς 

ΠΟ ἈΑΥ̓δΔυΒ67, Μίτγδουϊα δ 
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ϑείου αὐτοῦ Μήρμηνος δι’ ἣν αἰτίαν τὸ πῶς ϑέλων ἕ 
αὐτὸν ποιῆσαι ἑχατόνταρχον᾽ καὶ αὐτὸς διαδρὰς τῆς Ε 

ἐκείνου συμβουλίας καὶ λαβὼν παῖδας μετὰ τῶν καμή.- 
λῶν αὐτοῦ καὶ ἑτέρων ἀμφιασμάτων καὶ ἱματίων καὶ 
τροφῶν, ἐξῆλϑεν ὡς ἐν νυκτί. καὶ εἰσελϑόντων αὐτῶν 
κατὰ τὴν ὁδὸν ἱΙερουσαλὴμ [καὶ] κατήντησαν μέχρι τοῦ 
ϑείου ναοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου" καὶ φϑα. 
σάντων ἐκεῖ. κελεύει ὁ Σαρακηνὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ 
τοῦ γενέσϑαι τὴν ἀνάπαυσιν αὐτῶν ἐν τῷ ναῷ τοῦ 
ἁγίου Γεωργίου" καὶ ποιησάντων οὖν κατὰ τὴν αὐτοῦ 
πρόσταξιν, ἀνῆλϑεν καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς κατηχουμένοις 
χαὶ προσέταξεν εἰσενεγκεῖν καὶ τὰς ἑαυτοῦ καμήλους 
τὸν ἀριϑμὸν ιβ΄ ὅπως εἴωϑεν βλέπειν αὐτὰς ἐσϑιούσας. 

Τῶν δὲ ἱερέων αὐτοῦ τοῦ σεβασμίου ναοῦ δεομένων 
τοῦ μὴ ποιῆσαι, ὃ βάρβαρος ἐκεῖνος καὶ ἀπηνὴς ταὐτόν' 
ὃ δὲ αὐτοὺς ἐπαπειλησάμενος. προσέταξεν τοῖς παισὶν 
αὐτοῦ εἰσενεγκεῖν τὰς καμήλους εἷς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου 
Γεωργίου" τῶν δὲ ὑπηρετῶν αὐτοῦ ποιησάντων τὸ κε- 
λευσϑὲν αὐτοῖς, ὡς εἰσῆλθον αἱ κάμηλοι ἔνδον εἰς τὸν 
ναὸν τοῦ ἁγίου, πεσοῦσαι ἐψόφησαν᾽ τοῦτον τὸ σημεῖον 
ἰδὼν ὁ; βάρβαρος ἐθαύμασεν τὴν τοῦ ἁγίου μεγαλο- 
μάρτυρος Γεωργίου δύναμιν καὶ προσέταξεν τοῖς παισὶν 

18 δὲ οἱ 

Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου περὶ τοῦ 
Σαρακηνοῦ ὁποὺ εἶδε τὴν ὀπτασίαν εἰς τὸν ναὸν τοῦ 

ιῳ μ᾿ 2 

ἁγίου, δι’ ἣν καὶ ἐμαρτύρησε. 

Ρ.141 ὋὉ ἀμηρᾶς τῆς Συρίας ἕνα καιρὸν ἔστειλε τὸν ἀνεψιόν του 
εἰς τὴν “ιόσπολιν, τὴν ὁποίαν οἵ Σαρακηνοὶ ὀνομάξουν Ῥέμ- 

Ἁ Ἁ ’ πλι διὰ νὰ ϑεωρήσῃ μερικὰς ὑποϑέσεις ὁποὺ εἶχεν ἐκεῖ. εἰς 
ἐχεῖνο δὲ « .) ’ὦ ἶ δ } ’ -ῬΡ- Ὁ ἕ {τ0} κάστρον εἶναι ἕνας ναὸς ϑαυμάσιος τοῦ ἁγίου 
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οὔ προστάξει αἱ κάμηλοι αἱ εἰσελϑοῦσαι ἐν τῷ ναῷ 

εσοῦσαι πᾶσαι διεφώνησαν. ὡς δὲ ἰδὼν ὁ ΣΙαρακηνὸς 

᾽ παράδοξον ϑαῦμα, ἐξέστη καὶ ἐκέλευσε τοὺς ϑερά- 

ας αὐτοῦ, ἵνα ἐκβάλωσι καὶ ῥίπτειν μακρόϑεν τοῦ 

χοῦ τὰς πεφονευμένας καμήλους" καὶ οὕτως ἐποίησαν 
Καὶ ἐπεὶ ἑορτὴ ἦν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐγγίσασα ἡ 
ρα τῆς ϑείας λειτουργίας καὶ ὃ ἱερεὺς μέλλων ἄρξα- 
αι τῆς ϑείας προσκομιδῆς, σφόδρα ἐφοβεῖτο τὸν Σα- 

χχηνόν, πῶς ἅψῃ τὴν ἀναίμακτον ϑυσίαν ἐνώπιον αὐ- 

οὔ. καὶ ἕτερός τις ἱερεὺς ὁ τούτου συγκοινωνὸς ἔφη 
ὦ μέλλοντι ἱερουργῆσαι" «Μὴ φοβοῦ" οὐκ οἶδας τὸ 
ἀράδοξον ϑαῦμα; τί δειλιᾷς:» ὁ οὖν εἰρημένος ἱερεὺς 
φόβως ἤρξατο τῆς ἁγίας προσκομιδῆς. ὡς δὲ εἶδε ταῦτα 
᾿ Σαρακηνός, προσεδόκει ἰδεῖν. τί ἤμελλε ποιῆσαι ὁ 

ἐρεύς. ἀρξαμένου οὖν τοῦ ἱερέως τῆς ϑείας προσκομι- 

ἧς καὶ λαβόντος τὸν ἄρτον μέλλων ποιῆσαι τὴν ἀναί- 

ἀχτον ϑυσίαν, ὁ Σαρακηνὸς εἶδε τὸν ἱερέα, ὅτι παι- 

ἴον ἔλαβε ταῖς χερσὶ καὶ ἔσφαττεν αὐτὸ κιρνῶν τὸ 
εἷμα αὐτοῦ ἐν τῷ ποτηρίῳ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ κλῶν 

Ἶ 
ΠῚ αἱ] οἱ |, εἰσελϑόντες 

4 ῥίπτωσι ὅ τὰς οἵα Π1 εἰσελϑοῦσαι 82 διεφονήϑησαν 
14 ἤμελλε] μέλλων ᾿ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν ἀναίμακτον ϑυσίαν 

ὁ μέλλων οτὰ 

Γεωργίου, τὸν ὁποῖον βλέποντας ἀπὸ μακρόϑεν ὁ Σαρακηνὸς 

κεῖνος ἐπρόσταξε τοὺς ὑπηρέτας του νὰ ὑπάγουν τὰ πράγ- 

ἰατά του ἐπάνω εἰς τὸ κατηχούμενον τοῦ ναοῦ ἐκείνου καὶ 
χεῖ ἐκόνευσε καὶ ἐκεῖνος καὶ ἐπρόσταξε νὰ ἐμβάσουν μέσα εἰς 

ὸν ναὸν τὰς καμήλους του, αἵ ὁποῖαι ἦσαν δώδεκα. οἵ δὲ 
ρεῖς τοῦ ναοῦ παρεκάλουν αὐτὸν νὰ μὴν κάμῃ αὐτὸ τὸ 
παίσιον᾽ ἀλλ᾽ ἐκεῖνος φοβερίξοντάς τους ἐπρόσταξε νὰ τοὺς 
5.) ἄχ τ ὦ ς . - ἢ . ν μ΄.» ἱβάσουν. εὐθὺς ὅμως ὁποὺ ἐμβῆκαν εἰς τὸν ναὸν οἱ κάμηλοι, 
Ὁ δῈ 

δέ ᾿. 
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αὐτοῦ τὰς νεκρωϑείσας καμήλους ἐχβαλεῖν ἔξωϑεν τοῦ 
ἁγίου ναοῦ. 

Τούτου δὲ γεγονότος, ὡς ἤγγισεν ἡ ὥρα τῆς ἁγίας 
προσκομιδῆς καὶ ἦλθεν ὁ ἱερεὺς προσενεγκεῖν τὴν ἀναί. 
μακτον ϑυσίαν κυρίῳ τῷ ϑεῷ, ἐσκόπει αὐτὸν ὃ βάρβαρος 
τί μέλλει ποιεῖν. ὃ δὲ εὔσπλαγχνος καὶ ψελμόδιῥωλος 
ϑεός, ὁ πολὺς ἐν ἐλέει καὶ ἄφατος ἐν οἰκτιρμοῖς διήνοι- 
ξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας τοῦ Σαρακηνοῦ καὶ 
ἔδειξεν αὐτῷ τεράστιον φοβερόν. ἐϑεώρει αὐτὸς γὰρ 
παιδίον καϑεξόμενον ἐν τῇ προϑέσει τῶν ϑείων δώρων" 
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θεὶς ἐν τῷ δίσκῳ. ὁ δὲ Σαρακηνὸς ἰδὼν ταῦτα πάντα, 

ἐξέστη ϑυμοῦ πολλοῦ καὶ ὀργῆς ἐπληροῦτο κατὰ ἱερέως 

βουλόμενος ἀποκτεῖναι αὐτόν. ὡς δὲ ἤγγικεν ἡ ὥρα τῆς 

ἁγίας εἰσόδου, ὃ Σαρακηνὸς εἶδεν αὖϑιυς τρανοτέρως τὺ 

“παιδίον ἐν τῷ δίσκῳ μεμελισμένον εἰς τέσσαρα μέρη καὶ 

τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐν τῷ ποτηρίφ᾽ καὶ πάλιν μετὰ ὀργῆς 

Ἴ ἱξέστη καὶ ὡς ἤγγικε τὸ τέλος τῆς ϑείας λειτουργίας 

᾿χαί τινες τῶν χριστιανῶν ἐβούλοντο μεταλαβεῖν τὰ ϑεῖα 

μυστήρια καὶ εἰπόντος τοῦ ἱερέως τό «Μετὰ φόβου 

ϑεοῦ καὶ πίστεως προσέλϑατε» καὶ πάντες οἷ χριστιανοὶ 

ἔκλιναν τὰς κάρας πανευλαβῶς καί τινες ἐξ αὐτῶν προσ- 

᾿ἥλϑον μεταλαβεῖν καὶ εἶδε πάλιν ὃ Σαρακηνὸς ἐκ τρί- 

του τὸν ἱερέα μεταδιδόναι ἐκ τοῦ σώματος καὶ τοῦ 

αἵματος τοῦ παιδίου μετὰ τῆς λαβίδος τοῖς μεταλαμβά- ἱ. 8 

» νουσιν᾽ ἐπεὶ δὲ οἱ μετανοοῦντες χριστιανοὶ μετέλαβον 

τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ παιδίου. ὁ Σαρακηνὸς 

ϑυμοῦ καὶ ὀργῆς ἐπληροῦτο κατὰ πάντων. 

᾿ς Μετὰ οὖν τὴν συμπλήρωσιν τῆς ϑείας λειτουργίας, 

ὁ ἱερεὺς ἐξενδύϑη τὴν πᾶσαν ἱερατικὴν στολὴν καὶ 

᾽ μετέδωκε τὸ ἀντίδωρον πᾶσι τοῖς χριστιανοῖς, ἐκ δὲ 

καὶ ὡς ἤρξατο ὃ πρεσβύτερος προσκομίξειν τὰς προσ- 
φοράς, ἐθεώρει ὁ βάρβαρος, ὅτι παιδίον ἔϑυεν ὃ πρε- 
σβύτερος καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ὑπεδέχϑη ἐν τῷ ἁγίῳ πο- 
τηρίῳ καὶ τὸ παιδίον κατακόψας ἔϑηκεν ἐν νὐβ' ἱερῷ 
δίσκῳ. ὡς δὲ ἐθεώρει ταῦτα ὃ βάρβαρος, ϑυμοῦ καὶ τό 
μανίᾳς ἐπληροῦτο κατὰ τοῦ ἱερέως. ὡς δὲ αὐτὸς ἱερεὺς 
ἀπήρξατο τὴν ϑείαν λειτουργίαν καὶ πρὸς τὸν χερουβι ὁ 
κὸν ὕμνον ἤγγισεν, ἐϑεώρει ὃ Σαρακηνός, ὅτι ἦρεν ἐχ β 
τῆς προϑέσεως τὸν ἱερὸν δίσκον πεπληρωμένον τῶν τοῦ 
παιδὸς μελῶν καὶ τὸ ποτήριον πεπληρωμένον τοῦ ϑείου τὸ 
αἵματος χαὶ ἀπέϑετο αὐτὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέξῃ καὶ συ- 
νεχρδεθθν αὐτὰ τῷ ἁγίῳ καταπετάσματι, καὶ ὡς ἦλϑεν 
ἡ ὥρα μεταδιδόναι τῷ λαᾷ τὰ ϑεῖα μυστήρια, ἐϑεώρει 

ἢ. 218 ὃ βάρβαρος, ὅτι τὰς σάρκας τοῦ | παιδίου μεταδίδει ὃ 

᾿ς «ταῦτα πάντα ἰδὸν μέρη οἷα 10 προσέλϑετε 138 μετα- 

λαβεῖν τὰ ϑεῖα μυστήρια ] πάλιν εἶδε 18 σώματός τε καὶ αἵ- 

""- 16 μετέλαβον τὰ ϑεῖα μυστήρια καὶ ὁ Σαρακηνὸς εἶδεν 

ὅτι μετέλαβον ἐκ 16 ὁ Σαρακηνὸς οι Ι19 ὃ -- χριστιανοῖς] 

᾿ μετέδωκε τὸ ἀντίδωρον ὁ ἱερεὺς πᾶσι τοῖς χριστιανοῖς, ἐξενεδύϑη 

δὲ πᾶσαν τὴν ἱερατικὴν στολὴν καὶ ' 
ἋἋ ν-ἷἢ , 2 ΄ ᾿ τοῦ ϑαύματος, ἕπεσαν κάτω καὶ ἐψόφησαν ὅλα᾽ βλέποντας 

ὃ ἀνεψιὸς τοῦ ἀμηρᾶ τὸ χ ὕτος ἐ μὐῶ ΡΨ "9 τοῦ ἀμηρᾶ τὸ σημεῖον τοῦτο, ἐθαύμασεν εἰς τὴν 
μεγάλην ὀύναμιν τοῦ ἁγίου Γεωργίου καὶ ἐπρόσταξε τοὺς 
ὑπηρέτα ΐ ὺ πτώ ῶ πηρέτας του νὰ ἐβγάλουν τὰ πτώματα τῶν καμήλων ἔξω ἀπὸ 
τὸν ναόν. 

Ἁ ᾽7 δὰ ἃ Τὴν ἄλλην ἡμέραν ὁποὺ ἐπῆγεν ὃ ἱερεὺς νὰ λειτουργήσῃ, 
Α ’ ν τὸν ἐστοχάζετο ἀπὸ τὰ κατηχούμενα ὃ Σαρακηνὸς νὰ ἰδῇ τί 

νὰ ἘΞΘΟΣΡΕΛΒΗΒΕΙΕ ΝΡ ΟΣ ΣΈΟ ΨΕ ΠΥ Ύ ἘΝ 

ἔχει νὰ κάμῃ. ὁ δὲ φιλάνϑρωπος ϑεὸς ἡμῶν ἄνοιξε τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας του καὶ τοῦ ἔδειξε τὸ ἀκόλουϑον 

φρικτὸν τεράστιον. διότι εἰς καιρὸν ὁποὺ ὁ ἱερεὺς ἐτελείωσε 

τὰ ϑεῖα μυστήρια, ἐθεωροῦσεν ὁ Σαρακηνός, ὅτι ἔσφαξεν ἕνα 
ἧς Α ᾿ Α ἥδε. ὁ ᾽ν» 5 Ὄ 

δ παιδίον μικρὸν καὶ τὸ αἷμά του τὸ ἔβαλεν μέσα εἰς τὸ ἱερὸν 
Ν , Ἁ Α - 7 ’ ᾿ ψι. ἂν 4 

ποτήριον, τὸ δὲ σῶμά του κατέκοψε καὶ τὸ ἔβαλεν εἰς τὸν 
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ἱερεὺς τῷ λαῷ. καὶ ταῦ , ς , ι 
βρέαθῳντα ᾧ. καὶ ταῦτα βλέπων ὁ Σαρακηνός, ἐξίστατο καλλιστευουσῶν τοῦ ἄρτου ὃν ἐλειτούργησεν δέ- 

Ψνοςρ. 
τ » “-" ) - - 

Ὡς "ἘΝ τὐβρ ΠῚ δῶκε καὶ τῷ Σαρακηνῷ. ὁ δὲ ἔφη τῇ ἀράβω φωνῇ; 

ἡ προυῤκαν μρχρδοϑα τὴν ϑείαν λειτουργίαν ὁ ἱερεύς, ἄρας Ὁ Ὴ { ἐστι τοῦτο;» ὁ δὲ ἱερεὺς ἔφη τῷ Σαρακηνῷ᾽ « Κύριε, 

ο ὔ ) ΄ - ᾿ » κι ν ι 

ρακηνῷ ᾿ βὰν ρονρορβαοονεῦν ὌΨΩΝ καὶ τῷ Σὰ ἐκ τοῦ ἄρτου ὃν ἐλειτουργήσαμεν.» ὃ δὲ Σαρακηνὸς 

ὦ αὐτ ὶ 4 ᾿ τὰ , 
οεβως, ὑβας, μρβνεν γε: ἘΤΎΎΟ ἔφη τῇ βαρβάρῳ φωνῇ: φη μετὰ ὀργῆς «Ἐκ τούτων ἐλειτούργησας, κύον 

τὔρ χαρηονμθβηρφαρερρανομρι ἡμῶν καὶ ὑμῶν, καὶ τὴν χρι- μιαρέ, ἀκάϑαρτε καὶ φονεῦς ; οὐκ εἶδόν σε ἐγὼ ὅτι 

προ λέστθθ θρησκείαν οὐκ ἀγνοοῦμεν ὅτι ἐκ τῶν τοιούτων γαιδίον ἔλαβες καὶ ἔσφαξες καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκέρασας 

ὧν ἤ Φ Ὰ ὶ ᾿ Φ Ε. -» Ἁ - “- 7 Α ᾿ 

»μ κελϑὰ μ᾿ προσχομίζομεν;:» ὃ ἱερεὺς ἔφη" «Καὶ προσ- ἐν τῷ ποτηρίῳ | καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ κόψας, μέλη καὶ ἴ. 8. 

Ψν ὥρα ἕ 2 τ ΔΊ ) ᾿, ΄ ’ Τῇ Ὶ " : - 3 “- 

μας ̓  λαμ» ΨΕΎΤΉΘΙΝ ᾿ὴ Δ ϑεῷ ἡμῶν καὶ λέγεις, ὦ κύριέ μέλη ἔϑηκας ἐν τῷ δίσκῳ; οὐκ εἶδον ταῦτα πάντα, μιαρὲ 

ξ ὑντ Ὑ δ 2 - Ε΄. - ᾿ 35ς 7 ’ - 

: σῦς ραν δὲ Σαρακηνὸς ἀπεκρίϑη τῷ ἱερεῖ τ αὶ φονεῦς; οὐκ εἶδόν σε ἐσθίοντα καὶ πίνοντα ἔκ τοῦ 

μετὰ ϑυμοῦ καὶ μανίας: «Ἐκ τούτων ἐλ ᾿ ὰ Ξ᾿ ὶ αἵ ῦ ὶ δὼ ἔ ὶ 
ον υία εὐτούργεις, ὦ ματος καὶ αἵματος τοῦ παιδίου καὶ μετέδω ἔτι καὶ 

αχκχα ) ᾿ ᾿ , --- ὦ ’ «- , κὰ 

πάραξος τὶ βημόόθα καὶ γὰρ ἐγὼ ἐθεώρουν σε, πῶς τοῖς παρεστηκόσιν ἐξ ἐκείνου; καὶ νῦν ἔχουσι κρεῶν 

Ο σὰ ὶ Σ » δ η “ - ἤ Ἁ - 

᾿ὐιββοσρδηρηρρ ᾿ καὶ τὸ μὲν αἷμαν ([) αὐτοῦ ἐκέρασας ἡμαγμένων ἐν τοῖς αὐτῶν στόμασιν.» ὃ δὲ ἱερεὺς τοῦτο 

᾿ τ 0) ὲ ἐ -- ᾽ κ᾿ ᾿ 

πόδ ἕκ ἜΝ παιδίον κατακόψας μέλος καὶ μέλη ἀκούσας, ἐξέστη λέγων" « Κύριε, ἐγὼ ἁμαρτωλὸς τυγ- 

καὶ] ἔϑηκας ἐν τῷ δίσκῳ καὶ τοῖς (οἵν πρὸς σὲ ἔ Ε, ν ΠΑΝ Ν ὰ τὰ ΝΣ ΝΣ 
πρδνδνυι, , ρὺς δὲ ἔρχον- 15 γάνω καὶ οὐ δύναμαι ἰδεῖν τοιοῦτον μυστήριον ἐπεὶ δὲ 

ται μεταλαβεῖν ἐν τοῖς αὐτῶν στόμασι, ας ἢ ᾿ ῦ ριον ἔ ήω τῷ 
ἔχαγη : μᾶσυν κρξας ἡματὼ- ἡ σὴ κυριότης τοιοῦτον μυστήριον ἔβλεψας, πιστεύω τῷ 

μένον ἀνεβαλες. οὐκ ἐθεώρουν σὲ ταῦτα πά ΠΝ Ὁ. ὅ γας ἄ ) ὲ Σ' ὶ ἦσας᾽ 
᾿ πάντα, μιαρὲ ϑεῷ, ὅτι μέγας ἄνϑρωπος εἶ σύ.» ὁ δὲ Σαρακηνὸς φήσας 

πυς πὶ Ἵ . Ὕ ῃ μ ὰ ᾿ , ν ν᾿ 

τλὰ γᾶν» Ἶ τρρερῆη σου;:) ταῦτα ἀκούσας ὁ πρεσβύτε- «Δοιπὸν οὔκ ἐστι, καϑὼς ἐθϑεασάμην;:» καὶ ὃ ἱερεὺς 

οἱ ι . Ὡ ἘΣ ΟΥΙΝ 

ραββδους αῷρο καὶ ἔντρομος γενόμενος πεσὼν ἐπὶ πρό- φήσας" «Ναί, κύριέ μου, οὕτως ἔχει᾽ ἀλλ᾽ ἐγώ, ἐπεὶ 

χρατ Ὑ Υ ἢ ᾿ - 7΄ Υ̓ 

«ὐλ εὐῤ αν κὐρον τοῦ βαρβάρου τοὺς πόδας λέγων᾽ : ἁμαρτωλὸς τυγχάνω, τοιοῦτον μυστήριον οὐ δύναμαι 

ὑλογητὸς εἶ, κύριε, ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃ ὃ 
ποίησας τὸν οὐρανὸν, τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ 

Ἁ πάντα τὰ δημιουργηϑέντα ἐν αὐτοῖς, ὅτι ταῦτα, ἅπερ 

ΠΠ1 καλλιστευούσω 
-’ 

αὶ ὃν ἐλειτούργησεν ΟἿ. 8 τῷ Σαρακηνῷ οΟΥὰ 6 φονεῦ 

ἢ ἔσφαξας 18 στόμασιν αὐτῶν 10 τοιοῦτον] τοῦτο 

10 (20) τοιοῦτο | ἔβλεψε 18 λοιπὸν οἵη ᾿ ἐστι τοῦτο 19 φήσας 

ἢ 80 οὐ μὴ Ρ. 142 ἱερὸν δίσκον. [ καὶ ὅταν ἐτελείωσε τὸ κοινωνικόν, ἐθεωροῦσε 
ἐκεῖνος τὸν ἱερέα ὅτι ἐμετάδιδεν εἰς τὸν λαὸν ΝδΣ σά το μά 
παιδίου καὶ τὸ αἷμα καὶ ἐϑαύμαξεν. πον 
Ὁ δὲ ἱερεὺς μετὰ τὴν ϑείαν λειτουργίαν ἐπῆρε τὲς κα- 

λύτερες πφοσφορὲς καὶ τὲς ἐπῆγεν φιλοδώρημα εἰς τὸν Σαρα- ὁ 
κηνόν, ὁ ὁποῖος τὸν ἐρώτησε᾽ « Τί εἶναι αὐτά;» καὶ ὁ πρὸς 
ἀπεκρίϑη᾽" «Αὐτά, αὐθέντα μου, εἶναι ἀπὸ τὰς προσφορὰς 
ὁποὺ λειτουργοῦμεν ἡμεῖς εἰς τὴν ἐκκλησίαν μας.» τότε δ 

[-- 

λέγει ἐκεῖνος μὲ ϑυμόν᾽ «᾿Απὸ αὐτὰς ἐλειτούργησες ἐσὺ σήμε- 

ον; δὲν σὲ εἶδα ἐγὼ ὁποὺ ἔσφαξες τὸ παιδίον καὶ τὸ αἷμά 

τοῦ τὸ ἔβαλες εἰς τὸ ποτήριον καὶ τὸ σῶμά του τὸ ἐκατάκοψες 

χομμάτια καὶ τὰ ἔβαλες εἰς τὸν δίσκον καὶ τὰ ἐμετάδιδες εἰς 

᾽ τὸν λαόν; αὐτὰ ὅλα δὲν ἔβλεπα ἐγὼ ὁποὺ τὰ ἔκαμνες ἐσύ, 

μιαρὲ καὶ φονέα;» ταῦτα ἀκούσας ὁ ἱερεὺς ἐτρόμαξε. καὶ 
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λέγεις, ποτὲ οὐκ ἠξιώϑην ἐγὼ ϑεάσασϑαι. ὅτι δὲ ὃ κύ. 
ριός μου | τοῦ τοιούτου φριχτοῦ μυστηρίου ϑεατὴς {.918 

ἠξιώϑης γενέσθαι, πιστεύω τῷ ϑεῷ, ὅτι μέγας ἄνθρω. 
πος εἶ καὶ ἐν τοῖς σωσμένοις ἔχει σε ὃ ϑεὸς ἐνηρυϑμη- 
μένον.» ὃ δὲ Σαρακηνὸς τοῦτο ἀκούσας, ἐξέστη καὶ ἀπο. 
κριϑεὶς ἔφη᾽ « Καὶ οὐκ ἔστιν οὕτως, καϑὼς ἐθεασάμην:» 
ὃ δὲ πρεσβύτερος λέγει" «Ναί, κύριέ μου, οὕτως ἐστὶν 
τὸ πράγμαν ('). καὶ πιστεύομεν, ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὃ οἶνος, 
ὃν προσκομίξομεν, σῶμά ἐστιν καὶ αἷμα τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ]Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ξῶντος. 
ἀλλὰ τὴν ϑεωρίαν ταύτην εἶδεν ὃ κύριος μόνος, ὁ μέλ. 
λῶν κρίνειν πᾶσαν τὴν ὑπουρανόν, ἄλλος δὲ τίς ποτε 
οὐκ ἠξιώϑην (ἢ) ϑεάσασϑαι τοιοῦτον καὶ φοβερὸν μυστή- 
ρίον᾽ ἐπεὶ δὲ κύριος ὃ ϑεὸς σὲ τὸ τοιοῦτον χατηξίωσεν 
μυστήριον ϑεάσασϑαι, πιστεύω, ὅτι μέγας ἄνϑρωπος εἶ. 
οὗ γὰρ μεγάλοι καὶ ϑαυμαστοὶ πατέρες καὶ διδάσκαλοι 
οἱ τῆς ἐκκλησίας φωστῆρες, οἷον ὃ Μέγας Βασίλειος ἍΜ, 
Γρηγόριος ὃ Θεολόγος καὶ ᾿Ιωάννης ὃ Χρυσόστομος 
τοῦτο τὸ ϑαυμαστὸν καὶ ἔνδοξον μυστήριον ἔβλεπον 
νοητῶς ὡς ὑπεράξιοι καὶ τοῦ ϑεοῦ ἀρχιερεῖς καὶ ϑερά- 
ποντες, ἀλλ᾽ οὐκ αἰσϑητῶς τοῦτο εἶδον᾽ ἐγὼ δὲ ἁμαρ- 
τωλὸς τυγχάνω καὶ ὡς ἐπὶ κυρίου τοῦ ϑεοῦ τοῦτο οὐκ 
ἠξιώϑην ϑεάσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐθεώρουν ἔμπροσϑέν μου 
ἄρτον καὶ οἷνον ἱερουργούμενον.» 

πίπτοντας εἰς τοὺς πόδας τοῦ Σαρακηνοῦ εἶπεν" «Ὡς ἔχ 
δόξαν ὃ κύριος ὁποὺ σὲ ἠξίωσεν, αὐϑέντα μου, νὰ ἰδῆς 
τέτοιον “φρικτὸν μυστήριον, ὅϑεν πιστεύω εἰς ὗν; ϑεόν, ὅτι 
εἶσαι μέγας ἄνϑρωπος καὶ ὁ ϑεὸς σὲ ἔχει μὲ τὸν ἀμδιμὸὰν τῶν 
σῳζομένων.» ὁ δὲ Σαρακηνὸς μένοντας ἐκστατικὸς εἰς τὰ 
λόγια τοῦ ἱερέως τοῦ λέγει" « Καὶ δὲν εἶναι αὐτὰ τοιουτοτρό- 
πῶς, καϑὼς ἐγὼ τὰ εἶδα!» ὃ ἱερεὺς τοῦ ἀπεκρίϑη" «Ναί, 

Ν ; 

10 

' 
ν: 
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εἰν εἰ μὴ ἄρτον καὶ οἷνον 1 καὶ τόνδε τὸν ἄρτον 

ὶ οἶνον πιστεύομεν καὶ τηροῦμεν καὶ ϑυσιάξομεν εἷς. 

τύπον τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ. οἱ γὰρ μεγάλοι καὶ ϑαυμαστοὶ πατέρες. οἱ τῆς 

ἐκκλησίας φωστῆρες καὶ διδάσκαλοι, οἷος ἦν ὃ ϑεσπέσιος 

χαὶ μέγας Βασίλειος καὶ ὃ ἀοίδιμος Χρύσόστομος καὶ ὁ 

ϑεολόγος Γρηγόριος, τοῦτο τὸ φοβερὸν καὶ φρικτὸν 

μυστήριον οὐκ ἔβλεπον" ἐγὼ πῶς δύναμαι βλέπειν:» 

Ὁ δὲ Σαρακηνὸς ἀκούσας τοῦτο, ἐξέστη καὶ ἐκέλευσε 

τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ ναῷ πα- 

οεστότας φυγεῖν ἔξωϑεν τοῦ ναοῦ καὶ ἔλαβε τὴν χεῖρα 

͵ νῦ ἱερέως καὶ εἶπεν" «(ὃς ϑεωρῶ καὶ πληροφοροῦμαι;, 

μεγάλη ἐστὶν ἡ πίστις τῶν χριστιανῶν" ἀλλ᾽ εἴ ἐστί δοι 

| 

Σ χρακηνῷ᾽ « Κύριε, ἡμεῖς πιστεύομεν καὶ ὁμολογοῦμεν 

τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ, 

τὸν ἐλθόντα εἰς τὸν κόσμον διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν" 

ἡμεῖς δὲ πιστεύομεν τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον καὶ ἀδιαί- 

τον τριάδα πατέρα, υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, τὴν μίαν 

ϑεότητα᾽ πιστεύομεν δὲ καὶ Μαρίαν τὴν ἀειπάρϑενον, 

ν 

4 πιστεύ πιστεύομεν 9 ἐκέλευς 

10 παρεστηκότας 
14 βάπτισόν με 

10 τριάδα οἵα 

6 καὶ ΡΥτηῦτη ΟἿὴ 8 ἐγὼ καὶ πῶς 
11 ἔλαβε τὸν ἱερέα παρὰ (τοῦ ἱερέως ΟΥᾺ) 

πάτερ 11 ἡμῶν σωτηρίαν 18 ἁγίαν τριάδα 
40 καὶ οτὴ 
᾿ ΞΞΞ--- - --- ΞΞ -τ 

αὐϑέντα μου, ἔτζι εἶναι καὶ ἔτξι πιστεύομεν πῶς ὁ ἄρτος καὶ 

ὃ οἶνος ὁποὺ προσφέρομεν εἰς τὴν λειτουργίαν μας, εἶναι 
σῶμα καὶ αἷμα τοῦ κυρίου ἡμῶν ἸΙησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ϑεοῦ. ἀλλ᾽ ὅμως ταύτην τὴν ϑεωρίαν δὲν ἐξιώϑην ποτὲ νὰ 

τὴν ἰδῶ ἐγὼ ὡσὰν ὁποὺ εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀλλὰ βλέπω ἔμπρο- 

σϑέν μου ψωμὶ καὶ κρασί, ἐπειδὴ δὲ ὁ κύριος καὶ ὁ ϑεός 

δὼ 
[π΄ 

λημα, πάτερ, βάπτισόν με.» } ὃ δὲ ἱερεὺς λέγει τῷ ἴ. 4" 



᾿: “Ὁ ἢ [. 314 κύψας τῷ προσώπῳ | καὶ ὡς ἐπὶ ὥραν ἱκανὴν ἀνανεύ 
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Ταῦτα ἀκούσας ὁ Σαρακηνὸς καὶ ϑαμβηϑεὶς καὶ κάτω 

σας καὶ σύνους γενόμενος, προσέταξεν τοὺς ὑπηρέτας 
3 “- - αὐτοῦ ὑποχωρῆσαι καὶ λέγει τῷ πρεσβυτέρῳ: «Ὡς 

ϑεωρῶ καὶ πληροφοροῦμαι, μεγάλη ἐστὶν ἡ πίστις τῶν ᾿ 
χριστιανῶν, καὶ οὐαὶ τῷ ἐν ματαιότητι διανύσαντι πᾷ. 
σαν τὴν ξωὴν εἰς τὴν μυσαρὰν ϑρησκείαν τῶν Σαρα. 
κηνῶν" ἀλλ᾽ εἴ ἐστιν ϑέλημα ϑεοῦ, βάπτισόν με, ἵγῳ 
κἂν ἀπὸ τοῦ νῦν λατρεύσω κυρίῳ τῷ ϑεῷ ἐν καϑαρῷ 
συνειδότι.» ταῦτα ἀκούσας ὁ πρεσβύτερος ἔφη" «Οὐ ι 
τολμῶ τοῦτο ποιῆσαι, κύριέ μου, καὶ βαπτίσαι σε' σὺ 
γὰρ μέγας ἄνϑρωπος εἶ καὶ ὁ ἀνεψιός σου ὁ βασιλεὺς 
Συρίας ὑπάρχει. καὶ εἰ τοῦτο ποιήσω καὶ ἡμεῖς ἵνα 
χτανϑῶμεν καὶ αἱ ἐκκλησίαι ἵνα καταλυϑῶσιν, ἀλλ᾽ 
ἐζὰν) ἐξ ὅλης ψυχῆς σου βούλῃ τοῦτο ποιῆσαί ὅε. λα- τὸ 
ϑὼν τοὺς ἀνθρώπους σου ἄπελϑε πρὸς τὸν πατριάρχην 
Ἱεροσολύμων καὶ αὐτός σε βαπτίσει.» ταῦτ᾽ εἰπὼν ὃ 
πρεσβύτερος ἐξῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Ὁ δὲ Σαρακηνὸς ἐπιλαβόμενος λαϑὼν τοὺς αὐτοῦ. οὔ, 

τρίχινον ἱμάτιον καὶ τοῦτο ἐνδυσάμενος καὶ ἐν νυχτὶ ο΄ 
ἀναστάς, ἔφυγεν καὶ ἀπῆλθεν πρὸς τὸν πατριάρχην 

14 οἱ ἐκκλησίαι 
----- ὁ ὁ ΄πἼἽὁὃὁὃὁ 99ὲ-΄!ὃ. πο 
μου ἠξίωσεν ἐσένα τὸν αὐϑέντην μου νὰ ἰδῇς τοιοῦτον μυστή- 
ριον, πιστεύω, ὅτι εἶσαι μέγας ἄνθρωπος. διότι οἵ μεγάλοι 

’ - ’ ’ » Ρ. 148 πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας ὡς ὑπεράξιοι ἔβλεπαν τοῦτο τὸ 
ϑαυμαστὸν μυστήριον.» ᾿ 

ι Ταῦτα ἀκούσας ὁ Σαρακηνὸς καὶ ϑαυμάσας πολλά, ἔσκυψε 
κάτω καὶ ἐσυλλογίξετο ὥραν ἱκανήν. ἔπειτα ὡσὰν νὰ ἐξύπνη- 
σεν ἀπὸ ὕπνον, ἦλϑεν εἰς τὸν ἑαυτόν του καὶ προστάζοντας 
τοὺς ὑπηρέτας του νὰ ἔβγουν ἔξω, λέγει τοῦ ἱερέως" «Καϑὼς 
βλέπω καὶ πληροφοροῦμαι, ἡ πίστις τῶν χριστιανῶν εἶναι 

οι 
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ν μητέρα τοῦ φωτός, τὴν τέξασαν τὸν καρπὸν τῆς ξωῆς 

, προειρημένον κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὴν 

ὁ τόκου παρϑένον καὶ ἐν τόχω παρϑένον καὶ μετὰ 

κον παρϑένον᾽ πιστεύομεν δὲ καὶ πάντας τοὺς ἁγί- 

9 ἀποστόλους καὶ προφήτας, μάρτυρας, ὁσίους καὶ 

χαίους ὡς ϑεράποντας ϑεοῦ" λοιπόν, κύριέ μου, οὐ 

γνώσκεις, ὅτι μείξων πάντων ἐστὶν ἡ πίστις τῶν ὀρϑο- 

ξων χριστιανῶν;» ὃ δὲ Σαρακηνὸς πάλιν ἔφη" «4έο- 

χί σου, πάτερ, βάπτισόν με.» ὃ δὲ ἱερεὺς λέγων᾽ «Μὴ 

γοιτο᾿ ἐγὼ οὐ δύναμαι ποιῆσαι τοιοῦτον ἔργον, καὶ 

, ἐγὼ τοῦτο ποιήσω καὶ ὁ σὸς ἀνεψιὸς ὃ ἀμερουμνῆς 

ϑη αὐτὸ τὸ ἔργον, ἀποκτείνει ἐμὲ καὶ διαφϑείρει καὶ 

ν ναόν᾽ ἀλλ᾽ εἴ ἐστί σοι ϑέλημα βαπτισϑῆναι, πορεύου 

νὸς τὸν ἐκεῖσε τόπον ἐν τῷ ρει Σινᾷ κἀκεῖ ἐστυν ὃ 

χιερεὺς καὶ αὐτός σε βαπτίσει.» 

Ὁ δὲ Σαρακηνὸς ἐποίησε μετάνοιαν τῷ πρεσβυτέρῳ 

χὶ ἐπορεύϑη ἔξωϑεν τοῦ ναοῦ" μετὰ δὲ ὥραν μίαν τῆς 

ἐγδύϑη τὰ τῆς βασιλείας χρυσέα ἱμάτια καὶ ἐνεδύϑη 

νὰ πενηχρὺν σάκκον τρίχινον καὶ διὰ νυκτὸς ἰ φυγὼν 

αἱ ἄδηλος ἐγένετο. καὶ πορευόμενος ἐν τῷ τοῦ Σινᾶ 

15 ἔργον καὶ ἂν ἐγὼ ποιήσω, βΒ6ἃ τιδηὰβ ῥτΐπιο, ἰύθγατα ἀθ]ουῖὺ 

Ἢ ἀποκτενεῖ | διαφϑερεῖ 1ὅ καὶ οἵ 18 ὁ Σαρακηνὸς Οτὰ 

ἐξεδύϑη 

ἰηϑινή. καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα ὁποὺ ἀπέρασα τὴν ξωήν 

οὐ μὲ ψεῦδος καὶ ματαιότητα εἰς τὴν ϑρησκείαν τῶν Σαρα- 

ὧν τὴν ὄντως ἀκάϑαρτον᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ εἶναι ϑέλημα 

οὔ νὰ σωθῶ, βάπτισόν με διὰ νὰ λατρεύσω κἂν ἀπὸ τώρα 

ὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὸν ϑεὸν μὲ καϑαρὰν συνείδησιν.» ὁ δὲ ἱερεὺς 

7 εἶπε᾽ «Δὲν ἀποτολμῶ, αὐϑέντα μου, νὰ σὲ βαπτίσω, ὅτι 

χτὸς πάλιν ἦλϑε πρὸς τὸν ἱερέα ὁ Σαρακηνὸς καὶ 

ζΌι 

ξ, δ᾽ 
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Ἱεροσολύμων καὶ πεσὼν αὐτῷ, αἰτεῖ παρ᾽ αὐτοῦ Ἐ 
ἅγιον βάπτισμα. καὶ τοῦτο τυχὼν μετὰ τὴν ὀγδόην. 
ἡμέραν, εἶπε πρὸς τὸν πατριάρχην᾽ «᾿Ιδοὺ χάριτι ϑεοῦ, 

514} ἅγιε δέσποτα, χριστιανὸς γέγονα" τί ποιήσω], ἵνα ἐλωΣ 
ηϑῇ ἡ ἐλεεινή μου ψυχή;» ὃ δὲ πατριάρχης ἔφη" ς Εἰ. 
ϑέλεις σωϑῆναι, ἄπελϑε εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινᾶ καὶ ἔστιν 
ἐκεῖ, μοναστήριον, ἐν ᾧ εἶσιν μοναχοί, εὐλαβεῖς καὶ ἅγιοι 
ἄνϑρωποι᾽ τούτοις συνῴκησον ἀμφιασμένος τὸ ἅγιον 
σχῆμα καὶ οὐ μακρὰν ἔσει τῶν σωξομένων.» ταῦτα 
ἀκούσας ὃ Σαρακηνός, ἀπῆλϑεν εἰς τὸ Σινᾶ ὄρος καὶ 
ἀπετάξατο τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐνδυσά. | 
μενος τὸ ἅγιον καὶ ἀγγελικὸν σχῆμα καὶ ποιήσας ἔτη 
τρία ἐν τῷ μοναστηρίῳ, ἔμαϑεν τὸ ψαλτήριον. 

Καὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν τρίων ἐνιαυτῶν, ᾿ 
ἠτήσατο παρὰ τοῦ καϑηγουμένου, τοῦ ἀποστεῖλαι αὐτὸν 
πρὸς τὸν πρεσβύτερον τὸν ὄντα ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. ὃ δὲ ἡγούμενος κατὰ τὴν 
αἴτησιν αὐτοῦ ἐποίησεν καὶ ἀπέστειλεν αὐτόν. ὃ δὲ ἢ 
ἐλϑὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου καὶ προσευξάμενος προσεκύνησεν τὴν εἰχόνα ῳ΄ 
ΥΩ ΠΩ͂Σ ὙΠΣ {ΠῚ ἈΠ ΟΠ) 2. ΤΠ τ στε ----πκὸ Ω 
ὁ ϑεῖός σου εἶναι βασιλεὺς καὶ μανϑάνοντάς το, καὶ ἐμένα 
ἔχει νὰ φονεύσῃ καὶ τὰς ἐκκλησίας μας ἔχει νὰ χαλάσῃ. μόνον 
ἂν ϑέλῃς, ἀναχώρησε κρυφέως ἀπὸ ἐδὼ καὶ ὕπαγε εἰς. τὸν 
πατριάρχην τῆς ἱΙερουσαλὴμ ἀγνώριστος καὶ αὐτὸς ϑέλει σὲ 
βαπτίσει.» Ἢ 
Ὃ Σαρακηνὸς ἀκούσας ταῦτα, εὗρεν ἕνα τρίχινον φόρεμα 

καὶ φορῶντάς το μίαν νύκτα, ἔφυγε κρυφίως καὶ πηγαίνοντας 
εἰς τὴν “Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὸν πατριάρχην ἀγνώριστος καὶ 
προσπίπτοντας εἰς τοὺς πόδας του, τὸν ἐπαρακαλοῦσε νὰ τὸν 
βαπτίσῃ" καὶ ἀφ᾽ οὗ ἐβαπτίσϑη μετὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν, εἶπε ο΄ 
πρὸς τὸν πατριάρχην᾽ «Ἰδοὺ ὁποὺ χάριτι ϑείᾳ ἔγινα χριστια- 
νός. λοιπὸν τί πρέπει νὰ κάμω διὰ νὰ σωϑῶ;» ὃ δὲ πατριάρ- 

ς. κἀκεῖσε ἔλαβε τὸ ἅγιον βάπτισμα παρὰ τοῦ ἀρχιε- 

᾿ βιὰ δὲ ἔτη τρία ἔμαϑε τὸ ψαλτήριον καὶ ἐστιχολόγει 

ὁ καϑ' ἑκάστην: ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν εἷπε τῷ 

ἣ ἐρεῖ" «Φυγχώρησόν μοι, δέσποτα, πῶς μέλλω αρλν, πέτα 

τὸν Χριστόν;» ὃ δὲ ἀρχιερεὺς δἰπε' «Προσεύχου 

τὰ πίστεως ὀρϑῆς καὶ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν μέλλει δὲ 

ὅσαι τὸν Χριστὸν ὡς ποϑεῖς.» καὶ πάλιν ὅ ποτὲ Σα- 

Ἂ νὸς ἔφη" «Δέσποτα, σύγχωρησόν μοι, ὅπως πορευϑῶ 

ὃς τὸν ἱερέα τὸν διδάξαντά με, ὅταν εἶδα τὴν φρι- 

ἡν ὀπτασίαν ἐν τῷ ναῷ τοῦ πανενδόξου μάρτυρος 

᾿ ἡγίου.» ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ἔφη᾽ «Πορεύου εἰς εἰρήνην.» 

ὶ οὕτως ἐπορεύϑη πρὸς τὸν ἱερέα καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ἴ. ὁ 

τάνοιαν καὶ προσεκύνησεν αὐτὸν καὶ εἶπε τῷ ἱερεῖ" 

Ἰνώσκεις, πάτερ, τίς εἶμι ἐγώ;» ὃ δὲ ἱερεὺς ὍΝ» 

ἄνθρωπον ὃν οὐδέποτε εἶδον, πῶς γινώσχω:» ἀλλὰ 

λιν ὅ ποτε Σαρακηνὸς ἔφη" «Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὃ Σαρα- 

νὸς ὁ ἀνεψιὸς τοῦ ἀμερουμνῆ, καὶ ὅταν τὰς καμήλους 

χλον ἐν τῷ ναῷ καὶ πάντες διεφώνησαν καὶ ἐν τῇ 

δίᾳ λειτουργία τὴν φρικτὴν ὀπτασίαν ϑεασάμενος:» 

ζ 

8 πάλ 

; ὲ καὶ τὲ ὶ ἐστιχο- 1 παρὰ] ἐκ ] ἀρχιερέως ἔμαϑε δὲ καὶ τὸ ψαλτήριον κα 

γε αὶ πὰ ἐξ αϑεῆν 8 ἔμαϑε -- ἑκάστην οὔὰ 4 οὖν οἴη 

αὐτὸν] αὐτῷ 10 λέγων οι 17 ἔφη οἵὰ ] ὁ Σαρακηνὸς οτ᾽ὴ 
ς 

᾿χαὶ πάντες͵ πᾶσαι ] διεφωνήϑησαν 30 λειτουργίᾳ ἣν 
τς 

ἧς τοῦ εἶπεν «Ἐὰν ϑέλῃς νὰ σωϑῆῇς:. ὕπαγε εἰς τὸ Σινᾶ 

ὃς ὅπου εὑρίσκονται μοναχοὶ εὐλαβεῖς καὶ ἐνάρετοι καὶ τ. μοναχὸς καὶ φύλαξον τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ νὰ σωϑῇς.» 

ἐν ἐπῆγεν εἰς τὸ Σινᾶ, καὶ γενόμενος μοναχὸς καὶ κάμνον- 

ς Ϊ ἐκεῖ τρεῖς χρόνους. ἤλϑεν εἰς μεγάλα μέτρα ἀρετῆς. ».144 

δ χρόνος 
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-- Ε Ά Χ τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ τὸν ἱερέαν ([) ἐκεῖνον, ὅνπερ πρό. 
τερον ἰδὼν ϑύοντα τὸν ἀμνὸν καὶ λέγει πρὸς αὐτόν" 
«Οὐ γινώσχεις μὲ, τίμιε πάτερ, τίς εἶμι ἐγῶ;» ὃ δὲ 
ἱερεὺς ἀπεκρίϑην αὐτῷ" « Πῶς γνωρίσω σε, ὃν οὐδέποτε 
εἶδόν σε;» καὶ ὃ μοναχός" «Ναί, οὐ γινώσκεις με, τίμιε 
πάτερ; οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Σαρακηνός, ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Μηρμνῆ 
τοῦ βασιλέως Συρίας, ὃς ἐγὼ ὧν ἐν τοῖς κατηχουμέ. 

ἢ 31ὅ νοις τοῦ σεβασμίου ναοῦ τούτου ὃς καὶ τὴν | φρικτὴν 
ὀπτασίαν ϑεασάμενος; ἰδοὺ διὰ τῆς τοῦ ϑεοῦ χάριτος 

) - »" καὶ τῶν σῶν εὐπροσδέχτων δεήσεων γέγονα χριστιανὸς “ 
χαὶ μοναχός" ἔχω δὲ καὶ ἄλλην ἐπιϑυμίαν, δι’ ἣν πρός 
σὲ παραγέγονα, ἣν διὰ τὸν κύριον μὴ καϑοκνήσῃς ἐκ- 
πληρῶσαί με.» 

Ταῦτα ἀκούσας ὁ πρεσβύτερος, ἐδόξασε τὸν ϑεὸν καὶ 
Υ͂ »-»“Ὕ ᾿ ἐθαύμασεν ἰδὼν τοιοῦτόν ποτε ἀραβικὸν λύκον Χριστοῦ 

πρόβατον γεγενημένον πραότατον (καὶ ἔφη πρὸς αὐ- 
τὸν" «Ποίαν ἐπιϑυμίαν ἔχεις, ὦ κύριέ μου;» ὃ δὲ μο- 
ναχός᾽ «Τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐπιποϑῶ 
ϑεάσασϑαι.» ὁ δὲ πρεσβύτερος ἔφη «Εἰ τὸν δεσπότην 
ς 

ἤ "ὦ Α ᾿ ϑεάσασϑαι, ἄπελϑε πρὸς τὸν ἀνεψιόν σου τὸν βασιλέα 

8 τούτου ὧν 
-...ΦΦ.ΦΦ.ΦΨΨΦΦ-.Φ:.:--Ξ------ ------Ξ::::.:.:-::::.:.:.:.:.:-:::.::::.::.-::.::.::::.:.::.:.:.:.:::.::::::.:::.:.:::.:.:.:.:.:.::.:.-.:.:.--------:------------------------------------ 

͵ [Ἔπειτα ἐπαρακάλεσε τὸν ἡγούμενον νὰ τοῦ δώσῃ ἄδειαν 
νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸ Ρέμπλι᾽ καὶ λαμβάνοντας τὴν ἄδειαν, ἐπῆγε 
καὶ ἐμβαίνοντας εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀντάμωσε 
τὸν ϑεοσεβῆ ἱερέα ἐκεῖνον ὁποὺ προείπομεν. καὶ ἀφ᾽ οὗ τοῦ 
ἐφανέρωσε ποῖος εἶναι τοῦ λέγει᾽ «Νὰ ὁποὺ ϑείᾳ χάριτι διὰ 
τῶν εὐπροσδέκτων σου δεήσεων ἔγινα χριστιανὸς καὶ μοναχός" 
ἔχω ὅμως ἐπιϑυμίαν μεγάλην νὰ ἰδῶ τὸν κύριον Ἰησοῦν 
Χριστὸν καὶ παρακαλῶ δε ϑερμῶς νὰ μοῦ ἐκπληρώσῃς τὸν 

᾿πόϑον μου.» 

σι 

φι 

ἡμῶν καὶ κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἔστιν σοι ἐπιϑυμία ο΄ 
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Ὁ δὲ ἱερεὺς ἰδὼν τοῦτον, ἐξέστη καὶ ἐδόξασε τὸν 

όν, ἰδὼν τόν ποτε ἀραβικὸν λύκον τοῦ Χριστοῦ πρό- 

χτον γεγενημένον πραότατον καὶ προσεκύνησεν αὐτὸν 

“τὰ πόϑου καὶ προδσεκάλεσεν αὐτὸν ἐν τῷ κελλίῳ αὐ- 

ῦ τοῦ ἐσϑίειν ἄρτον. καὶ ὅ ποτε Σαρακηνὸς ἔφη: 

Συγχώρησόν μοι; πάτερ, ] ἐγὼ γὰρ βούλομαι καὶ ποϑῶ 

γεῖν τὸν Χριστόν.» ὃ δὲ ἱερεὺς ἔφη" « Πορεύου πρὸς 

»ν σὸν ἀνεψιὸν καὶ κήρυξε τὸν Χριστὸν καὶ βλα- 

ὈῚ μησον καὶ ἀναϑεμάτισον τὴν πίστιν τῶν Σαρακηνῶν 

οὶ τὸν Μωάμεϑ' τὸν ψευδοπροφήτην αὐτῶν καὶ κήρυξον 

)ἡϑῶς τὴν ἀληϑυινὴν πίστιν τῶν Χριστιανῶν ἄνευ φό- 

υ κἀκεῖ μέλλεις ἰδεῖν τὸν Χριστόν.» 
Ὁ δὲ Σαρακηνὸς τοῦτο ἀκούσας ἐπορεύϑη μετὰ πόϑου 

ἃ διὰ νυκτὸς ἔκοπτε τὴν ϑύραν τοῦ Σαρακηνοῦ τοῦ 

εψιοῦ αὐτοῦ σφοδρῶς οἱ δὲ φύλακες τῆς πύλης καὶ 

οῦ οἴκου τοῦ ἀμερουμνῆ ἔφησαν" « Τίς ἐστιν ὁ κράξων 

αἱ ὁ τύπτων τὴν ϑύραν;» ὁ δὲ εἶπεν. «᾿Εγώ εἰμι ὃ 

νεψιὸς τοῦ ἀμερουμνῆ, ὅ ποτε φυγὼν καὶ ἄδηλος ἐγε- 

ἔ, 65 

᾿Υ 

Ἀ ̓ βλαστήμησον 

1 τοῦτον ἰδὼν 6 μοι δέσποτα 1 Χριστὸν πῶς γὰρ ποιήσω ! 

Ρη] λέγει ἐὰν σὺ βούλῃ ἰδεῖν τὸν Χριστὸν 8 κήρυξον 18 δέ 

γτε ᾿ τοῦτο ἀκούσας οὰ 14 τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ οτὰ 

"Ἵ ὅτε ὁ ἱερεὺς δοξάσας τὸν ϑεόν, τοῦ λέγει᾽ «Ὕπαγε εἰς 

»ν ϑεῖόν σου τὸν ἀμηρᾶν καὶ ἔμπροσϑεν εἰς αὐτὸν καὶ εἰς 

ους τοὺς Σαρακηνοὺς ὁμολόγησον τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

οιστόν, πῶς εἶναι υἱὸς ϑεοῦ καὶ ϑεός, δημιουργὸς πάσης 

ἧς χτίσεως καὶ πῶς ἔγινεν ἄνϑρωπος καὶ ἔκαμεν εἰς τὸν 

σμον παράδοξα ϑαύματα καὶ ἐσταυρώϑη καὶ ἐτάφη καὶ τῇ 

ἔτῃ ἡμέρᾳ ἀνέστη καὶ ἀνελήφϑη εἰς τοὺς οὐρανοὺς μετὰ 

ξης᾽ καὶ κάμνοντας ἔτξι ϑέλεις ἰδῇς τὸν κύριον μετὰ παρ- 

σίας.» 
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καὶ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ καϑομολόγησον κατενώπιον πάν. 

τῶν τῶν Σαρακηνῶν τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

δεσπότην καὶ δημιουργὸν εἶναι πάσης τῆς χτίσεως πρὸ 
Α Ἁ - Ἁ - , 4 

αἰώνων μὲν τῷ πατρὶ καὶ τῷ ϑείῳ πνεύματι συνβασι. 
ἡ δι ᾿ ἤ .- “-- ὄ 

λεύοντα, ἐπ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν διὰ τὴν ἡμετέραν 
’ ’ - 

. σωτηρίαν σαρκωϑέντα ἐκ τῆς ἀειπαρϑένου Μαρίας καὶ 
’ 3 ᾿ -» : » 

τελεσϑέντα ἐν κόσμῳ ϑαύματα δι᾽ αὐτοῦ τὰ πᾶσαν 
ἤ ἐν Ἁ Ἁ 3 [Ά διάνοιαν ὑπερβαίνοντα τὰ φρικτὰ καὶ παράδοξα, σταυ. 

’ -“- 

φωϑέντα τε καὶ ταφέντα καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα, 

ἀναληφϑέντα αὐτὸν ἐν δόξῃ εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ, 
ὄψει αὐτὸν μετὰ παρρησίας ἐν ϑρόνῳ καϑήμενον καὶ 
ἐρχόμενον κρῖναι ξῶντας καὶ νεκρούς.» 

ἔ 2165 Ὁ δὲ μοναχὸς τοῖς [ τοῦ ἐναρέτου ἐκείνου πρεσβυτέ.- 
ρου ϑεοπρεπέσεσι λόγοις πεισϑείς. ὁ μοναχὸς ὅ ποτε 

Ἁ 9 -- Ἁ "Ὁ Ἁ 

Σαρακηνὸς ἀπῆλϑε πρὸς τὸν ἀνεψιὸν αὐτοῦ τὸν βασιλέα" κε΄ 

καὶ ἐν νυκτὶ ἀπελϑὼν ἐν τῷ πύργῳ, ἔνϑα εἰώϑασιν οἱ 
Σαρακηνοὶ βλέπειν τὰς φυλακὰς τῆς νυχτὺς καὶ φυλάσ- 

σειν τὸν βασιλέα αὐτῶν, ἀνέρχεται δὲ καὶ κράξει τῇ 

“ράβων φωνῇ [καὶ] λέγων αὐτοῖς" «Ἔρχεσϑε οἱ Σαρα- 
Ἁ Ά “-““ - »-»"Σ κηνοὶ πρὸς τὰ ἐνταῦϑα, ἔχω γάρ τι εἰπεῖν ὑμῖν.» ὡς δὲ ο΄ 

( Ν ᾿ ν: Ἅ -" -» ἣν καὶ νὺξ, ἡ δὲ φωνὴ αὐτοῦ ἐξηκούετο πανταχοῦ καὶ 

4 συμβασιλεύοντος 11 καϑημένω καὶ ἐρχομένω 

“οιπὸν ὃ ἀοίδιμος ἐκεῖνος μοναχὸς καταπεισϑεὶς εἰς τὰ 
ϑεῖα λόγια τοῦ εὐλαβοῦς ἱερέως, ἐκίνησεν εὐθὺς καὶ ἐπῆγεν 
εἰς τὴν χώραν ὅπου ἦτον ὃ ϑεῖός του καὶ τὴν νύκτα ἀνέβη 
εἰς τὸν μιναρὲ τοῦ τζαμίου τους καὶ ἄρχισε νὰ φωνάζῃ" 
«Τρέξετε ἐδῶ, Σαρακηνοί, διατὶ ἔχω λόγον νὰ σᾶς εἰπῶ.» δ 

- πινα - τοῦτο δὲ ἀκούσαντες ἐκεῖνοι, ἔτρεξαν μετὰ λαμπάδων καὶ εὑὗ- 
; Α ’ θόντες τὸν μοναχόν, τὸν ἐρώτησαν, τί ἔχει νὰ τοὺς εἰπῇ. καὶ 

“Ἐν 4 Ν - -« - ὁ μοναχὸς τοὺς εἶπε᾽ «Τί μου δίδετε νὰ σᾶς εἰπῶ. ποῦ εἶναι 
ὁ ἀνεψιὸς τοῦ ἀμηρᾶ ἐκεῖνος ὁποὺ ἔφυγε κρυφίως:» ἐκεῖνοι 

Ε 
ῃ 

ῈᾺ ΨΙΒΙΟΝΕ ΒΑΒΑΟΘΕΝΙ 8] 

όμην. νῦν δὲ βούλομαι ϑεάσαι τὸν ἐμὸν ἀνεψιὸν {. 1 

«αἱ εἰπεῖν τι αὐτῷ.» οἱ δὲ φύλακες τῆς πύλης ἐκείνης 
ἵἧπον πὰρευϑὺς τῷ Σαρακηνῷ᾽ «Κύριε, ὃ σὸς ἀνεψιός 

ἐστιν ὅ ποτε φυγὼν καὶ ἄδηλος ἐγένετο.» ὃ δὲ ἀμερου- 
μνῆς στενάξας λέγων᾽ « Ποῦ ἐστιν;» οἱ δὲ εἶπον" «Παρὰ 
τὴν ϑύραν τοῦ παλατίου.» ὃ δὲ κελεύσας τοὺς δούλους 

γὐτοῦ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων ἀπαντῆσαι αὐτόν᾽ καὶ 
πάντες ἐποίησαν κατὰ τὸ πρόσταγ'ια τοῦ βασιλέως ἀμε- 

ρουμνῆ καὶ ἔλαβον παρὰ τὴν χεῖρα τὸν μοναχὸν τόν 

ποτε Σιαρακηνὸν καὶ προσέφερον αὐτὸν τῷ ἀμερουμνῇ; 
τῷ ἀνεψιῷ αὐτοῦ. ὁ δὲ ἀμερουμνῆς τοῦτον ἰδών, ηὐ- 
φράνϑη λίαν καὶ μετὰ δακρύων ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ 
λὲ ει" «Τί ἐστι τοῦτο᾽ ποῦ κατῴκεις ἕως τοῦ νῦν; οὐκ 

εἶ σὺ [ ὁ ἐμὸς ἀνεψιός;:» ὁ δὲ μοναχὸς εἶπεν" «Οὐ γι- ἴ. τ' 

γνώσκεις ἐμέ. τὸν σὸν ἀνεψιόν; νῦν γὰρ χριστιανὸς 

γέγονα καὶ μοναχὸς ὡς βλέπεις χάριτι ϑεοῦ τοῦ ὑψί- 

στου καὶ ἐπὶ ἐρήμων τόπων ἐκατῴκουν, ἵνα κληρονο- 

μήσω βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ ὡς ἐλπέίξω εἰς τὴν ἄφατον 

εὐσπλαγχνίαν τοῦ παντοκράτορος ϑεοῦ μέλλω κληρο- 

᾿νομῆσαι τὴν ἐκείνου βασιλείαν᾽ τί δειλιᾷς καὶ σύ, λάβε 

τὸ ἅγιον βάπτισμα τῶν ὀρϑοδόξων χριστιανῶν, ἵνα 

᾿χληρονομήσῃς ξωὴν αἰώνιον.» ῤ 

᾿ς 90 δηλοῖς 

ἢ 4 ἐστιν ΜΝ ὃ ἐκέλευσεν 8 τοῦ οὐ 11] αὐτοῦ ἀνεψιᾷ 

16 χάριτι τοῦ 18 καὶ οὐ 19 μέλλων 30 σὺ ἀμερουμνῆ 38 ξωὴν 
αἰώνιον κληρονομήσῃς ὡς κἀγὼ ἐλπίξω 

τοῦ εἶπαν᾽ «᾿Ανίσως καὶ μᾶς εἰπῇς αὐτό, ϑέλομεν σου δώσο- 

μὲν ὅσα ἄσπρα ϑέλεις.» ὃ δὲ μοναχὸς τοὺς λέγει" « Πηγαίνετέ 

: εἰς τὸν ἀμηρᾶν νὰ τὸ εἰπῶ.» τότε ἁρπάσαντες αὐτόν, τὸν 

ἐπῆγαν εἰς τὸν ἀμηρᾶν μετὰ χαρᾶς λέγοντες" «Οὗτος ὃ κα- ν 14 

“λόγηρος ἠξεύρει, ποῦ εἶναι ὃ ἀνεψιός σου.» ὁ δὲ ἀμηρᾶς τὸν 
Αὐυΐμϑδυβοτ, Μίτγτδουϊδ 6 

Ι 
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Ὁ δὲ ἀμερουμνῆς γελάσας καὶ τὴν κάραν νευστάξας 
φη᾿ «7 φλυαρεῖς. ταλαίπωρε, τί φλυαρεῖς; καὶ τί σοι 

γέγονεν. ταλαίπωρε. τί δοι γέγονεν ; οὐαί σοι. οὐαί 
Ἂ διυνονή πῶς ἐγκατέλιπες τὸν σὸν βίον | καὶ τὰ ἴ. 8 

σκῆπτρα τῆς βασιλείας καὶ ὡς εἷς τῶν πενήτων περι- 

ἄγεις ἐνδεδυμένος τὰ δυσώδη τρίχινα;» καὶ ὃ μοναχὸς 
ἀντέφη λέγων" «Θεοῦ χάριτι, ὅσα δὲ εἶχον, ὅτε ἤμην 
Σαρακηνός, νόμος καὶ κλῆρος τοῦ διαβόλου ἐτύγχανε, 

δὲ ϑεωρεῖς ἐνδεδυμένον με, δόξα ἐστὶ καὶ καύχημα 
ἀρραβὼν τῆς μελλούσης καὶ αἰωνίου ξωῆς᾽ ἐγὼ δὲ 

ναϑεματίξω «τὴν τῶν Σαρακηνῶν ϑρησκείαν καὶ τὸν 

ψευδοπροφήτην αὐτῶν.» 

Ὁ δὲ ἀμερουμνῆς ἔφη «᾿Εχβάλετε αὐτὸν ἔξω, ὅτι οὐκ 
ἶδε, τί φλυαρεῖ.» καὶ ἐκβαλόντες αὐτόν, ἔϑηκαν ἔν τινι 

νέρει τοῦ παλατίου καὶ ἔδωσαν αὐτῷ βρῶσιν καὶ πόσιν 
αὶ ἐποίησεν ἡμέρας τρεῖς" αὐτὸς δὲ [ οὐκ ἔφαγεν οὔτε ξ. 8" 

ἔπιεν, ἀλλ᾿ ὀρθῶς καὶ πιστῶς προσηύχετο τῷ ϑεῷ καὶ 
όνυ κλίνας λέγει" « Ἐπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα, μὴ κα- μῥῖς 

αἰσχυνϑείην εἰς τὸν αἰῶνα, μηδὲ καταγελασάτωσάν μὲ γάδρν 

δ ἀχϑροί μόνο καὶ πάλιν λέγων" «᾿Ελέησόν με ὃ ϑεὸς Ῥε ὅ0 
χατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆϑος τῶν οἰἶκτιρ- " 

. ν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.» πάλιν" «Φώτισον 

ἔξυπνοι γενόμενοι οἱ Σαρακηνοὶ ἔτρεχον μετὰ λαμπά. 

δων καὶ φώτων πρὸς τὸν πύργον [καὶ] ἰδεῖν τίς ἐστὶν 
ὁ χράξων᾽ ὡς δὲ ἦλϑον καὶ εὑρόντες τὸν μοναχόν, ἠρώ.- 
τησαν αὐτόν. «Τί ἔστιν σοι, ὦ μοναχέ;» ὁ δὲ μοναχὸς 
λέγει αὐτοῖς" «Τί καλὸν ἔχετέ μοι ποιήσειν, ὅπως ἂν 
ἀπαγγείλω ὑμῖν, ποῦ ἐστιν ὁ ἀνεψιὸς Μηρμνῆ, τοῦ βα. 

σιλέως ὑμῶν, ὃ φυγὼν καὶ ἄδηλος γενόμενος.» οἱ δὲ 

πρὸς αὐτὸν ὡμολόγησαν" «Εἰ καὶ τοῦτο ποιήσεις ἡμῖν, 
καὶ ἀπαγγείλεις ἡμῖν, ποῦ ἐστιν ὁ περιφανὴς ἐκεῖνος 
ἀνὴρ καὶ ἔχει εὑρεϑῆναι, χρυσίον καὶ ἀργύριον παρέχο- κ0 

μέν σοι, ὅσον ἂν βούλῃ.» ὁ δὲ μοναχός" «᾿παγάγετέ 
μον πρὸς τὸν Μηρμνῆν καὶ ἐγὼ λέγω αὐτῷ, ποῦ ἐστιν 
ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ.» οἵ δὲ ἀκούσαντες ταῦτα ἁρπάσαντες 
αὐτὸν [καὶ] ἀπήγαγον μετὰ χαρᾶς μεγάλης πρὸς τὸν 

Μηρμνῆν λέγοντες αὐτῷ «Οὗτος ὃ μοναχὸς ἐπίσταται κ᾿ 
ἢ, 216 καὶ γινώσκει, ποῦ ἐστιν ὃ σὸς ἀνεψιός.» ὁ δὲ Μηρμνῆς 

τῇ τῶν βαρβάρων φωνῇ ἠρώτησεν αὐτόν, εἰ ἀληϑῶς 
ἐπίσταται, ποῦ ἐστιν ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ. ὁ δὲ μοναχὸς 

ἀπεκρίνατο" « Καὶ ἐπίσταμαι καὶ αὐτὸς εἰμὶ ἐγὼ καὶ 

χριστιανὸς γέγονα καὶ πιστεύω πατέρα, υἱὸν καὶ ἅγιον 30 

πνεῦμα. τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον, τὴν μίαν 

19 ((ὅ) ὁμηρμνὴν ᾿. 
Προ, τροπῶν αΥΟΜΗ τ τ ὅν ο΄ 8 γόμοις 
ἐρώτησεν ἐὰν τὸν ἠξεύρῃ ἀληϑινά. καὶ ὃ μοναχὸς ἀπεκρίϑη" ΩΡ 
«Ναὶ τὸν ἠξεύρω καὶ ἐγὼ ὃ ἴδιος εἶμαι" ὅμως τώρα εἶμαι 
χριστιανὸς καὶ πιστεύω πατέρα, υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, τὴν 
μίαν ϑεότητα καὶ ὁμολογῶ, ὅτε ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἐσαρκώϑη ἐκ ὅτ 
τῆς ἀειπαρϑένου Μαρίας καὶ ἔκαμεν εἰς τὸν κόσμον μεγάλα ὅ Ταῦτα ἀκούσας ὃ ἀμηρᾶς ὁ ϑεῖός του καὶ ἐκπλαγεὶς εἶπε᾽ 
ϑαυμάσια καὶ ἐσταυρώϑη καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀνέστη καὶ ΧΩ ἔπαϑες, ταλαίπωρε, νὰ ἀφήσῃς τὸ σπίτι σου, τὰ πλούτη 
ἀνελήφϑη εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐκάϑισεν ἐν δεξιὰ τοῦ ϑεοῦ ᾿ οὐ καὶ τὴν δόξαν σου καὶ νὰ περιπατῇς ἔτζξι καταφρονεμένος 
καὶ πατρὸς καὶ μέλλει νὰ ἔλϑῃ πάλιν νὰ κρίνῃ ξῶντας καὶ Ἢ ἂν ζήτουλας; δὲν ἐπιστρέφεις εἰς τὴν ϑρησκείαν σου νὰ 
νεκρούς.» ' ὁμολογήσῃς προφήτην τὸν Μωάμεϑ᾽ καὶ νὰ ἔλϑῃς πάλιν εἰς 

ἐν 6 

"1 καὶ οἱ δ ταλαίπωρε, τί σοι γέγονεν ὁ 18 ἔξω οἴὰ. 
ἢ , λέγων] λέγει 

ς 
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Ἐ οὺς ὀφθαλμούς μου, Χριστὲ ὁ ϑεός, μήποτε ὑπνώσω "5 1: ϑεότητα καὶ ὁμολογῶ τὸν ἕνα τῆς τριάδος, τὸν κύριον πῆρ, 

εἷς ϑάνατον, μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχϑρός μου" «Ἴσχυσα πρὸς ἡμῶν ᾿Ιηησοῦν Χριστὸν σαρκωϑέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρ.- 

, οεδγνϑένου Μαρίας καὶ ποιήσαντα ἐν κόσμῳ τὰ φοβερὰ καὶ 

μεγάλα ϑαυμάσια, σταυρωϑέντα τε καὶ ταφέντα καὶ 

ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἀναληφϑέντα 

εἷς τοὺς οὐρανοὺς καὶ πάλιν μέλλειν ἔρχεσϑαι κρῖναι 

τὰ σύμπαντα.» 

Τούτων τῶν λογίων ἀκούσας ὃ Μηρμνῆς καὶ ἐχπλα- 

γεὶς ἔφη" «Τί σοι ἐγένετο ταλαίπωρε, ἵνα καταλείπῃς 
τὸν σὸν οἷκον καὶ τὸν ἄπειρον πλοῦτον, ὃν εἶχες, καὶ 
ὡς εἷς τῶν πενήτων διάγῃς ὧδε κἀκεῖσε ἠμφιεσμένος 

τὰ δυσώδη ἐκεῖνα τρίχινα; οὐκ ἐπιστρέφεις νῦν πρὸς 

τὴν ἡμετέραν ϑρησκείαν καὶ οὐχ ὁμολογεῖς τὸν προφή-.. 
τὴν ἡμῶν Μωάμεϑ', τὸν ποιήσαντα μύρια ἀγαϑὰ μετὰ 
τῶν Σαρακηνῶν;:» ὃ δὲ μοναχὸς ἔφη" «Ὅσα εἵχον, ὅτε ι: 

ἤμην Σαρακηνός, μερὶς καὶ κληρονομία τοῦ διαβόλου 

ἐτύγχανον. ταῦτα δέ, ἃ ϑεωρεῖς ἠμφιεσμένον με, δόξα 

καὶ καύχημά μού εἶσιν καὶ ἀρραβὼν τῆς μελλούσης ζωῆς 

καὶ δόξης αἰωνίου" ἀναϑεματίξω δὲ πᾶσαν τὴν τῶν 

Σαρακηνῶν ϑρησκείαν καὶ τὸν ψευδοπροφήτην | Μωά- 

μεϑ. τὸν λέγεις καὶ ποιήσαντα μύρια ἀγαϑὰ μετὰ τῶν 

Σαρακηνῶν, τὸν ὑμᾶς πλανήσαντα ἐκ τῶν ῥημάτων 

αὐτοῦ, τῶν μιαρῶν καὶ ἀκαϑάρτων.» ὃ δὲ Μηρμνῆς 

ἐνωτισϑεὶς καὶ ὡς ἂν ἐλεῶν αὐτόν, ἔφη" « Ἐξήχησεν 
᾿ΒΕΚΊΝΕ, ἘΣ ΈΘΡΤΕΙΣ ἢ 

τὴν πρώτην σου κατάστασιν:» ὁ δὲ μοναχὸς ἀπεκρίθη: «Ἐγὼ 
ὅσα καλὰ εἶχον τότε, ὅταν ἤμουν Σαρακηνός, ἦσαν ὅλα ὑἱιερὶς 
τοῦ διαβόλου" ταῦτα δὲ τὰ τρίχινα ὁποὺ φορῶ τώρα, εἶναι 
καύχημά μου καὶ πλοῦτός μου καὶ ἀρραβὼν τῆς δόξης ὁποὺ 
ἔχω νὰ ἀπολαύσω διὰ τὴν ἀληϑινὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ:μου᾽ 
τὸν δὲ Μωάμεϑ ὁποὺ σᾶς ἐπλάνεσε καὶ τὴν ϑρησκείαν του 
ἀναϑεματίζω καὶ ἀποστρέφομαι.» 

τ ν- να πὐσωι ο 

μαννα. «1. ΝΌΟΝ ᾿ 

Ὁ" 

αὐτόν.» Κύριε, στήρισον τὴν καρδίαν μου, ἵνα πολε- ἌΣ 

᾿μήσω τὸν αἰσϑητὸν πλάνον τῶν ππρονεπαν ὑνρρνὶ ἵνα μή με 

5 καταπατήσῃ ὁ πονηρὸς ϑιάβοδὰξ καὶ δειλιάσω ϑανεῖν ἐν 

τῷ ὀνόματι σου τῷ ἁγίῳ.» καὶ ποιήσας τὸ σημεῖον τοῦ 

σταυροῦ, λέγων" «Κύριε φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου, τένα 

᾿φοβηϑήσομαι; κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ξωῆς μου, ἀπὸ 
τίνος δειλιάσω:» καὶ πάλιν φωνήσας κατὰ τοῦ ἀμερουμνῆ 

υ λέγων" «Ἀμερουμνῆς λάβε τὸ ἅγιον βάπτισμα, ἵνα κερ- 

᾿δήσῃς βασιλείαν οὐρανῶν τὴν ἄμετρον καὶ ἀπεριβόητον.» 

χαὶ πάλιν ὁ ἀμερουμνῆς ἐκέλευσεν αὖϑις ἐλϑεῖν τοῦτον 

ἔμπροσϑεν αὐτοῦ καὶ ἡτοίμασεν ἱμάτια πάνυ ὡραῖα 
ὑπὲρ τούτου. καὶ φήσας ὁ ἀμερουμνῆς᾽ «Εὐφραίνου, 

᾿ ταλαίπωρε. εὐφραίνου καὶ ἀγάλλου τῇ σῇ βασιλείᾳ καὶ 
μὴ καταφρονήσῃς τὸν σὸν βίον καὶ τὴν “ν νεότητα 

τὴν πάνυ ὡραίαν καὶ ὁδεύῃς ὡς πενιχρὸς πένης ἀφρό- 

γῶς. οὐαί σοι. ταλαίπωρε, τί νοεῖς:» [ ὁ δὲ μοναχὸς 
᾿  ἐσας, ἔφη τῷ ἀμερουμνῇ" «Μὴ ϑρήνει, τί νοῶ" νοῶ 

γάρ. πῶς μέλλω πληρῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ μου 

᾿ χαὶ τοῦ ἀποστείλαντός μὲ πατρός, τοῦ ἱερέως ἐκείνου 

τοῦ καὶ διδάξαντός με᾿ τὰ δὲ ἱμάτια, ἃ ἡτοίμασας περὶ 

ἐμοῦ. πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς καὶ ἐγκατάλειψον καὶ 

1 μου καὶ] Χριστὲ] κύριε 8 κύριε Οἵα [μου κύριε ὅ ϑανεῖν] 
τὸν ϑάνατον | διὰ τὸ ὄνομα... τὸ ἄγιον ἢ λέγει Ὁ ἀμερου- 

μνοῦς 10 λέγων ἀμερουμνῆς οἵ 11 βασιλείαν -- ἀπεριβόητον] 
τὴν ἄμετρον βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ 12 τοῦτον οἵη 106 καταφρονῇς 

Μὲ ὅλα ταῦτα ὁ ἀμηρᾶς λυπούμενος αὐτόν, εἷπεν εἰς τοὺς 
ἐκεῖ παρευρεϑέντας Σαρακηνούς" « Αὐτὸς ἔχασε τὸν νοῦν του 
 χαὶ δὲν ἠξεύρει, τί λέγει" ἐκβάλετέ τον ἔξω καὶ διώξατέ τον.» 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν" «᾿Εκεῖνον ὁποὺ ἀναϑεμάτισε τὸν προ- 
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καὶ τὸ τί φλυαρεῖν οὐκ οἶδεν᾽ ἐκβάλετε αὐτὸν ἔξω καὶ 
διώξατε αὐτόν» ἐκέλευσεν. 

Οἱ δὲ Σαρακηνοὶ οἱ καϑεζόμενοι σὺν τῷ Μηρμνὴῇ 
ἄρχοντες ἦσαν οἱ καὶ λεγόμενοι μάρτυρες, μᾶλλον δὲ 
καὶ ψευδομάρτυρες ὑπῆρχον, ἀπεκρίϑησαν' «Τὸν τὴν 
ἡμετέραν ϑρησκείαν ἀναϑεματίξοντα καὶ τὸν μέγαν προ- 
φήτην βλασφημήσαντα καὶ μυρίων κολάσεων καὶ ϑανά- 
του ἄξιον ὄντα ἀπολύεις. λοιπὸν καὶ ἡμεῖς γενώμεϑα 
χριστιανοὶ καὶ ἀπαρνησώμεϑα τὴν πατρῷαν ἡμῶν ϑρη- 
δκείαν.» τότε ὃ Μηρμνῆς ἰδὼν αὐτοὺς στασιάσαντας 
καὶ δεδιὼς ἔμεινεν μήποτε νξδοτερισϑοῦν κατ᾽ αὐτοῦ 
προσέταξεν αὐτοὺς ποιῆσαι ὃ ϑέλουσιν. ὃ δὲ ἀναστὰς 

Ἀ τὰ πρόσκαιρα σκῆπτρα τῆς βασιλείας τῆς προσχρέψον, 

ἵνα λάβῃς σκῆπτρα βασιλείας τῆς αἰφμίον ζωῆς καὶ μὴ 
ἔλπιξε ἐπὶ τὰ παρόντα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ μϑλλργνα καὶ μὴ 

Γ. στευε εἷς τὸν ψευδοπροφήτην Μοἐμεδ τὸν μεαφόν, 

Τ᾿ τὸν ἐβδελυγμένον, τὸν υἱὸν τῆς κολάσεως, ἀλλὰ πίστευ- 
σον εἷς τὸν Τησοῦν Χριστὸν τὸν Ναξαρηνὸν τὸν ὄσεαψ: ἢ 

᾿ρωμένον, πίστευσον εἷς πατέρα καὶ υἱὸν | καὶ ἀν ι 

πνεῦμα, τριάδα ὁμοούσιον «αὶ ἀχώριστον, τὴν Π ν" 

ϑεότητα.» ὃ δὲ ἀμερουμνῆς πάλιν μλΑϑα, γμν τρὶς 

ο μεγιστᾶσι τοῖς ἐν τῷ παλατίῳ σηνυθρλι β ΤαΜν. μένον 

ἄφρων ἐστί, τί ποιήσωμεν αὑτᾷ; ἐκβάλετε αὐτὸν ἔξω 

καὶ διώξατε αὐτόν.» 

δι 

ᾧ , " ἵ εἷπον᾽ «Οὗτος ὁμοϑυμαδὸν μετ᾽ αὐτοὺς καὶ βρύχοντες τοὺς ὀδόντας ᾿ Οἱ δὲ παρακαϑεξόμενον τῷ βασιλεῖ παρ νὰ 
ες ΕΙΣ τὰ ; ᾿ ὺ Ὁ ΞΟ. λήϑη μιᾶναι καὶ διαφϑεῖραν τὴν τῶν Σαρακὴη αὐτῶν καὶ ἀρπάξοντες τὸν μοναχόν, ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἢ ἠβουλήϑη μ ἀδαν ὃς βλασφημεῖ καὶ ἀναθεματέ- ἄστεως αὐτῶν καὶ ἐλιϑοβόλουν αὐτόν. αὐτὸς δὲ ἐπε- ς 1 ϑρησκείαν᾽ οὐκ ἀκούεις, ἐῶν β ΨῸ οναχὺς καί ποτε . “, ἄ ἘΠῚ δ τὴ ἿΣ ᾿ Ἢ ἡ : ’ .“Ψ καλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾿ς ξεν τὸν μέγαν προφήνην ἮΝ τ νά" τῇ ομαι περί σου. ἐτελδιώϑη ἐν καλῇ ὁμολογίᾳ ὃ τοῦ Χριστοῦ δοῦλος ᾿ Σαρακηνὸς ἐχραύγαξε ἀπ: 5 φῇ νῳ σωϑῆναι, ταλαΐ- ᾿Ιωακεὶμ ὃ ὁσιομάρτυς, μηνὶ ᾿Ιουλέῳ εἰκάδι πρώτῃ [καὶ] ᾿ ἀμερουμνῆ, μᾶλλον - ΕΝ δ9ν "μῶν ᾿Ιησοῦν των πορευϑεὶς μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μετὰ παρρησίας πρὸς ᾿ πωρὲέ, πίστευσον εἰς ΡῈ ΚΉΘΟΌΝ ἯΙ τὴν τῶν Σαρακη. ὃν ἐπόϑησε κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν. Ὁ. ΟὃϑΡβΚΗΦ τὸν ἐσταυρωμένον καὶ ΑΨΥΡΈΡΘΉΦΝ : μον. «ὅν Ε16 ᾿ γῶν | ϑρησκείαν καὶ τὸν ψευδοπροφήτην αὐτῶ ᾿ Ἢ ἢ 

Β Ξ᾿ ᾿ . κΚ Εκ ώ δτε ὁ ἀναϑεματίξειν 8 γενώμενϑα 9 ἀπαρνησώμενϑα ᾿ς χἀγώ.» ὁ δὲ Σαρακηνὸς ἀμερουμνῆς ἐφ β ΚΝ 3 

αὐτὸν ἐξω, ὡς ἐγὼ κελεύω, ὅτι ἄφρων ἐστὶ καὶ οὐκ οἷδε 
᾿ 

ν᾿: “« . Σ 
, ἀμ τ ἃ δ " ᾿ τί λέγει.» οὗ δὲ συγκαϑεζόμενοι αυτῷ εἶπον β 4οιπὸν φήτην μας καὶ τὴν ϑρησκείαν μας, ἀπολύεις ὁποὺ εἶναι ἄξιος ἥ 

μυρίων ϑανάτων; λοιπὸν καὶ ἡμεῖς νὰ ἀρνηϑοῦμεν τὴν ϑρη- Ἵ ἰρου οχα ἃ βασιλείας οτὰ 4 εἰρ] ἐπὶ 1. πίστέυ- ᾽ 
’ - ᾿ “" Ὡς αι ο σκείαν μας καὶ νὰ γένωμεν χριστιανοί.» τότε ὃ ἀμηδείψο- Ε ; υΐοᾳ ἐπὰν εαν λα τὴν μίαν ϑεότητα | εἰς οταὰ | καὶ ῬΓ. ὁπ ἡ ον» ».146 βηϑεὶς ἐκείνους, μὴν κά μουν καμμίαν ἐπανάστασιν καταπάνω Ε΄ ς ἱκδὰ μίαν ϑεότητα οι 18 βούλει 

του, τοὺς ἔδωκε τὴν ἄδειαν νὰ κάμουν εἰς αὐτὸν εἴ τι ϑέλουν. 5 
ἐκεῖνοι δὲ τρίζοντες τοὺς ὀδόντας ἥρπασαν τὸν εὐλογημένον : , ἀμ ὃ ἧ ' κύριον, ὃν ὲ »" ι ΓΝ , ἐ Ε ΓΥΡΝΝ Ἐπ ’ ἢ ᾿ καὶ πο ευϑεὶς μετα μεγάλης παρρησίας πρὸς τον 0 9 κεῖνον μοναχὸν καὶ ἐβγάνοντές τον ἔξω ἀπὸ τὸ κάστρον, τὸν 9 ἀρ βιοψπη ΑΝΡ ΗΝ ἐ Ἵλ. ᾿ “ δ, ἅ ἢ δὼ δ ησοῦ ᾿ ἐπόϑησεν, ἔλαβεν τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου. ᾿ 
λυϑοβόλησαν ἐπικαλούμενον τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ῃ ἐὐδ Σ ἐφαίνετο εἰς πολὺν καιρὸν ἕνα ἄστρον Χριστοῦ, καὶ οὕτω ἐτελειώϑη ὁ ἀοίδιμος ἐν καλῇ ὁμολογία Ἷ Καὶ κάϑε νύχτα ἐφαΐν 

ΤΉΝ ΘΑ ΠΝ ΘΕ ΣΌΝ ΒΕ ΟΝ ταν ἘΥΜΗΡΙΕΕ ΡΟΘΕΙΝΘΟΡΕΡΘΗΙΣΕΥ ΤΟΣ Το τ Ξ  ν π ττ τ΄ τ ------.------ 
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᾿Επὶ δὲ καιροῦ πολλοῦ καϑ’ ἑκάστην νύκταν ἐφαίνετο 
Εν 211 ἀστὴρ ὑπεράνωϑεν τῆς σοροῦ τῶν λέϑων λάμπων | καὶ 

φωτίξων τὸ μέρος ἐκεῖνο᾽ ὅπερ σημεῖον ϑεωροῦντες οἱ 

Σαρακηνοί, [καὶ] ἐξίσταντο ϑαυμάξοντες τὴν τοῦ ϑεοῦ 
δύναμιν. μετὰ δὲ καιρόν τινα ὃ Μηρμνῆς προσέταξεν 
χριστιανούς τινας ἐκ τῆς σοροῦ τῶν λίϑων ἐκβαλεῖν 
τὸν μακάριον ᾿Ιωακεὶμ καὶ εἰς ταφὴν παραδοῦναι τὸ 
σῶμα αὐτοῦ" καὶ τούτων ποιησάντων καϑὼς αὐτοὺς 
ἐκέλευσεν ὁ Μηρμνῆς ὁ βασιλεὺς τῶν Σαρακηνῶν, εὑ- 
ρέϑη τὸ τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος λείψανον σῶον καὶ 
ἀκαίρεον ἀναπέμπον εὐωδίαν πολλὴν ἀποπνέοντα, ὃ καὶ 
προσεκύνησαν πάντες οἵ πιστοὶ καὶ τῇ προσηκούσῃ τιμῇ 
καὶ ταφῇ παρέδωκαν δοξάξοντες πατέρα, υἱὸν καὶ ἅγιον 
πνεῦμα, τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον. νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

8 ὥσπερ 

-------------.- 
-τ--  “  “͵,[,ἣ-ς- 

λαμπρὸν ἐπάνω εἰς τὸν σωρὸν ἐκείνων τῶν λέϑων καὶ ἐφώ- 
τιξεν ὅλον ἐκεῖνο τὸ μέρος" τὸ ὁποῖον βλέποντες οἵ Σαρακηνοὶ 
ἐθαύμαξαν. ἀπερνῶντας δὲ καιρὸς ἵκανός, ἔδωκε τὴν ἄδειαν 
ὃ ἀμηρᾶς εἰς τοὺς χριστιανούς, καὶ ἐβγαίνοντες τὸ ἅγιον 
λείψανον τοῦ ὁσιομάρτυρος ἀπὸ τὸν σωρὸν τῶν λίϑων, ὦ τοῦ 
ϑαύματος! εὑρέϑη σῶον καὶ ἀδιάφϑορον καὶ εὐωδίαν ἔχον 
πολλήν, τὸ ὁποῖον μετ᾽ εὐλαβείας ἀσπασάμενοι, τὸ ἐνταφίασαν 
μὲ ὕμνους καὶ ψαλμῳδίας δοξάξοντες τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

ποΠὁΨφίΨέΨκκ κττεεοι τ ͵ιτΆτε͵ε͵Τετειιττιτ τ -ῸὩ.2χχτᾺἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰὠἰκἰ οἰ ................ 
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ν τὴν Σαρακηνῶν ϑρησκείαν ἀναϑεματίσαντα καὶ εἶ 

ν μέγαν προφήτην βλασφημοῦντα, καὶ λέγεις" «Οὐκ 

ὃ » τί φλυαρεῖ.» ἐὰν δὲ οὐκ ἀποκτείνῃς αὐτόν. πο- 

υόμεϑα καὶ ἡμεῖς χριστιανοὶ γενέσϑαι.» ὁ δὲ ἀμερου- 

νῆς λέγει πρὸς αὐτοὺς" «᾿Εγὼ οὐ δύναμαι ἀποκτεῖναι 

, όν, ὅτι ἐμὸς ἀνεψιός ἐστι καὶ ἄχϑομαι αὐτόν" ἀλλὰ 

βετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ ποιήσατε, ὡς βούλεσϑε.» οἱ δὲ 

αβον αὐτὸν μετὰ πλείστης | ὀργῆς καὶ σύραντες αὐτὸν 

Υ̓͂ εν τοῦ παλατίου καὶ πολλοῖς βασάνοις τοῦτον 

᾿ ἐδώκαν, ἵνα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὴν πρώτην τῶν Σίαρα- 

νῶν ϑρησκείαν. ὃ δὲ μὴ ϑέλων, ἐδίδασκε πάντας ἔν 

ἡ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναξαραίου, ἵνα πιστεύ- 

σι καὶ σωϑῶσι. οἱ δὲ Σαρακηνοὶ ἔσυραν αὐτὸν ἔξω- 

ἐν τοῦ ἄστεως κἀκεῖ ἐλιϑοβόλησαν αὐτὸν τὸν ὁσιώτα- 

, μοναχὸν ὀνόματι Παχούμιον. 

Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἀστὴρ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, 

ΠΝ τον αὐτὸν ἐφ᾽ ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ πολλοὶ ἐξ 

ὑτῶν ἐπίστευσαν τοῦ δὲ ὁσιωτάτου μάρτυρος πρε- 
᾿ ἃ - ᾽ 

βείαις καὶ τῆς πανάγνου ϑεομήτορος Μαρίας τῆς ἄει- 

ἀρϑένου καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν 

μᾶ Α ἀμήν. 

ΕῚ 

9 Ναξωραίον 18 σωϑῆναι 

ὅ πρὸς αὐτοὺς οἵὰ 8 αὐτὸν] τὸν τὸν τὴν] τὴν τῶν χ 
μὐ δι 11 ϑρηρκεῖαν τῶν Σαρακηνῶν ον χὸν 0 πολλαῖς 

1.1 

ἤ 

(εἰιτο ἐπάνω τοῦ ὁσιωτάτου μάρτυρος καὶ πάντες. 

-ς- -- τι οι πεσε 

Ξε --- 

-τ τ το Ξε τος 

, 
Ι 
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γράμμαται οὖσαι, τὶ λέγειν σοι οὐκ ἔχομεν" εἰ δὲ 
ελεύεις ταῦτα πυνϑάνεσϑαι., ἀπόστειλον καὶ κάλεσον 

᾽ν πρεσβύτερον τοῦ ἁγίου ναοῦ, κἀκεῖνος περὶ ὧν 
περωτᾷς ἐρεῖ σοι.» 
Ὁ δὲ βάρβαρος ταῦτα ἀκούσας. ἀποστείλας, ἐκάλεσε 

ὃν πρεσβύτερον καὶ ἐλϑόντος αὐτοῦ ἠρώτα λέγων" 

«Τί ἦν εἰκὼν ἡ ἐν τῇ σανίδι γεγραμμένη καὶ ἡ σανίς, 

Ν “θεκάλεις, εἶ τίς; παραδειγμάτισόν με.» ὃ δὲ πρεσ- 
ὕτερος ἐπι έναναι « Ἐγὼ τὸν ϑεόν, τὸν ποιητὴν οὐ- 

γανοῦ καὶ πάντων δρατῶν καὶ ἀοράτων δημιουργόν, 

ταρεχάλουν, οὐχὶ δὲ σανίδα, ὡς σὺ ἔφης" ἡ δὲ ἐν τῇ 

ανίδι γεγραμμένη εἰκὼν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γεωργίου 
τίν.» ὁ δὲ βάρβαρος" «Καὶ | τίς ἦν ὃ Γεώργιος ἐκεῖ- ἴ. 1815 
065 ὅτι τοιαῦτα ἐνεργεῖ διὰ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ, μὴ 
εὸς ὥν:» 
Ὁ δὲ πρεσβύτερος λέγει" «Ὁ ἅ μὰς μάρτυς Γεώργιος 

υὐκ ἔστιν ϑεός, ἀλλὰ δοῦλος ϑεοῦ καὶ τοῦ προσκυνητοῦ. 
ὐ οὔ υἱοῦ, τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" ἄνϑρωπος 

Σ ἦν ὁμοιοπαϑὴς ἡμῖν καὶ ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν Ἑλλήνων 

τολλὰς τιμωρίας ὑπήνεγκεν; ἀναγκαζόμενος ὑπὸ αὐτῶν 

ἀρνήσασϑαι τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" 

δὲ ταύτας γενναίως ὑπομείνας καὶ τελειωϑεὶς ἐν καλῇ 

μολογίᾳ, εἴληφε χάριν παρὰ τοῦ τῶν ἁπάντων ϑεοῦ 

ποιεῖν σημεῖα καὶ τέρατα, καὶ ἡμεῖς ἐξ ἀγάπης αὐτοῦ 
ΕΓ στοροῦμεν τὴν ἁγίαν αὐτοῦ εἰκόνα καὶ ὡς αὐτὸν 
κεῖνον τὸν δοίδεμοῦν: ὁρῶντες ἐν τῇ εἰκόνι, ἀσπαξόμεϑα 

᾿ προσχυνοῦμεν. ὃν τρόπον καὶ σύ, ἐὰν ἴδῃς τῶν 

ελευτησάντων ἰδίων σου πατρὸς καὶ μητρὸς ἢ ἀδελφοῦ 

χτιον ἢ σκέπασμα ἢ ἄλλον τι τῶν αὐτοῦ ἀμφίων κατα- 

ριλεῖς καὶ δακρύεις καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐπιτίϑεις, ὡς αὐ- ᾿ 

ν τὸν ποϑούμενον βλέπων. οὕτως καὶ ἡμεῖς τοῦ ποϑου- 

εἴνα ; 1. Θαῦμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ- 
ΔΌΤΘΩΪϊ, 

ῬΙαΐ. Χ, 81, γίου περὶ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. 

ἔ 1860 ᾿Εν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καὶ 

ἄλλα παράδοξα ϑαύματα ἐγένοντο πολλά, ἐξ ὧν χαὶ 
τοῦτο. 

Τελοῦντος γὰρ ἱερέως τὴν ϑείαν λειτουργίαν, εἰσῆλ.- 

ϑέν τις τῶν περιφανῶν Σαρακηνῶν ἐν τῷ αὐτοῦ ἁγίῳ 

ναῷ σὺν ἑτέροις Σαρακηνοῖς καὶ δρᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Γεωργίου ἐν σανίδι γεγραμμένην" καὶ 
ὡς ἦν ὃ πρεσβύτερος κεκυφώς. ποιῶν τὰς μυστικὰς εὐ- 

χάς, λέγει τοῖς ἑτέροις αὐτοῦ Σαρακηνοῖς τῇ ἰδίᾳ δια- 
λέχτῳ᾽ «Βλέπε τὸν ἔξοχον αὐτόν, πῶς δέεται καὶ παρα- α΄ 
καλεῖ τὴν σανίδα τὴν γεγραμμένην" ἀπελθόντες, ἀγάγετέ 

μοι τόξον καὶ βέλη.» ἀπελϑόντων δὲ αὐτῶν καὶ ἀγαγόν- 
τῶν, τείνας τὸ τόξον, ἀπέλυσε βέλος κατὰ τῆς ἁγίας 

εἰκόνος. τὸ δὲ βέλος τῇ τοῦ ἁγίου μάρτυρος δυνάιμιει 
εἷς ὕψος ἀρϑέν, ἔπεσεν καὶ ἔπληξεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ. τ᾿ 

Καὶ εὐθὺς ὀδυνώμενος, ἐξῆλεν ἐκ τοῦ ἁγίου ναοῦ καὶ 

ἐπορεύϑη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ" ἡ δὲ χεὶρ αὐτοῦ οἰδήσασα, 
[. 181 παρεῖχεν αὐτῷ ὀδύνην ἀκατάπαυστον" εἶχε δὲ ἐν τῷ 

οἴκῳ αὐτοῦ ϑεραπαινίδας χριστιανὰς καὶ ταύτας προσ- 
ἑκαλεσάμενος, ἔφη «᾿Εν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λεγομένου Ὁ 
Γεωργίου ἀπῆλθον καὶ εἶδον εἰκόνα γεγραμμένη" βέλος 

οὖν ἐπαφιέντος μου κατ᾽ αὐτῆς, στραφὲν ἔπληξε τὴν 
χεῖρά μου, καὶ ἰδού, ὡς ὁρᾶτε, ἀποϑνήσκω ἐκ τοῦ ἀφο- 
ρήτου πόνου.» αἱ δὲ εἶπον" « Καὶ καλὸν ἐβούλου ποι- 
ἤσαι, ὅτι τοξεῦσανι ἠθέλησας τὴν τοῦ ἁγίου μάρτυρος 35 
εἰχόνα!:» ὃ δὲ Σαρακηνὸς ἔφη" «Καὶ τί δύναμιν εἶχ 

ἐκείνη ἡ εἰκὼν οὕτως μὲ ποιῆσαι:» αἱ δὲ" «Ἡμεῖς 

σι 

1 οἵ. βαρτῶ Ῥ. 8 58. 
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μένου ἁγίου τὴν εἰκόνα ἀνιστοροῦντες, ὡς αὐτὸν ἐκεῖνον. 
βλέποντες, ἀσπαξόμεϑα καὶ προσκυνοῦμεν. ἀνιστοροῦμεν 

οὖν τὰς τῶν ἁγίων εἰκόνας καὶ ἐν σανίσι καὶ ἐν τείχοις 
καὶ ἐν ὀϑονίοις καὶ ταύτας κατασπαζόμεϑα καὶ προσ. 

πόντων τοῦ ϑεοῦ ἐχτυπώματα, καὶ οἱ ἅγιοι διὰ τῶν 

σεπτῶν εἰκόνων αὐτῶν ϑαυματουργοῦσι καὶ ποιοῦσι 
σημεῖα καὶ τέρατα, ὡς καὶ ἐπί δοι συνέβη παραδειγμα.- 
τισϑέντι τολμήσαντι ἐπαφιέναι βέλος κατὰ τῆς τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος εἱκόνος.» 

Ταῦτα ἀκούσας ὃ Σαρακηνός, ἔφη" «Τί οὖν ποιήσω; 
τὴν χεῖρά μου ταύτην βλέπεις, πῶς ὡς ἀσκὸς ἐγένετο, 

πεπληρωμένη ἰχῶρος καὶ ἐκ τῆς ἀφορήτου ὀδύνης ἐγγύς 

εἶμι τοῦ ἀποθανεῖν.» ὃ δὲ πρεσβύτερος ἔφη᾽ «Εἰ κελεύ- 

εἰς ἐνεγκεῖν τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γεωργίου ν’ 

ἐνθάδε, καὶ τεϑήτω ὕπερϑεν τῆς σῆς στρωμνῆς, ὑφα- 

φϑήτω δὲ καὶ κανδήλα ἔμπροσϑεν αὐτῆς δι᾽ ὅλης νυκτός, 

πρωΐας δὲ γενομένης ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑφαφϑείσης κανδή- 
λης ἔμπροσϑεν τῆς ἁγίας εἰκόνος τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

10 
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κατέχοντος τὴν ἁγίαν εἰκόνα καὶ πρὸς ταύτην ἀτε- 

ὥς βλέποντος καὶ ἀκούοντος τοῦ πρεσβυτέρου ἀναγι- 
ἡόκοντος, ἔλεγε πρὸς πὴκ ἁγίαν εἰκόνα" «Σὺ ᾿ϑθτέβος 

«αἱ Ῥόνιμορ; ἐγὼ δὲ γέρων καὶ σαλός" καλὸν καὶ ἐγὼ 
να γένωμαι φρόνιμος.» ταῦτα ἔλεγεν, ἕως οὗ τὸ μαρ- 

τ ριον ἀναγινώσκειν ὁ πρεσβύτερος οὐκ ἐπαύετο. μετὰ 
Σ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ μαρτυρίου πεσὼν εἰς τοὺς 
τόδας τοῦ πρεσβυτέρου, παρεκάλει τυχεῖν τοῦ ἁγίου 

ἰα; τίσματος. ὁ δὲ οὐ συνετίϑετο, δεδιὼς μὴ φανερωϑῇ 

(αἱ κινδυνεύσῃ. ὁ δὲ ἐπωμνύετο τῇ ὀμιδαμαίᾳ καὶ ἐβα- 

ττίσϑη. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον παρρησίᾳ ἀνὰ μέσον πάντων 

ὧν Σαρακηνῶν ἐκηρύχϑη τὸν Χριστὸν ϑεὸν ἀληϑινὸν 

᾽ τὴν τῶν ἀϑῤκέηνδν ἀριμμδίαν ἠναϑεμάτισεν. οἵ 

δ Σαρακηνοὶ ἀκούοντες αὐτὸν ταῦτα φϑεγγόμενον, 

ραμόντες ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς ϑῆρες ἄγριοι, κατέκοψαν αὐτὸν 

(αὺ οὕτως ἐτελειώϑη ἐν καλῇ ὁμολογίᾳ διὰ τῆς τοῦ ἁγίου 
᾿ 

ιάρτυρος Γεωργίου πρεσβείας. 

ἼΞ,ΊΞΞ τ παασπετετς σασσα νιν τ τ---- τας -------- παρε - ΞΞ 

ἀλειψάμενος τὴν σὴν χεῖρα, εὑρήσεις τὴν ἴασιν.» ὡς δὲ ῳ 8. Ἕτερον ϑαῦμα τοῦ μεγαλομάρτυρος ἈΝ ἢ 
ἤκουσεν ταῦτο ὁ βάρβαρος ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων συνεχό- Γεωργίου περὶ τοῦ ἀναρρεϑέστος στρατιώτου" προῖς ᾿ 

{Π60]1.39, ] 

μενος, παρεκάλει δεόμενος ἐνεχϑῆναι τὴν ἁγίαν εἰκόνα ". εὐλόγησον πάτερ. 
ταύτης δὲ ἐνεχϑείδσης καὶ ὑφαφϑείσης τῆς κανδήλης άρχων τις ταξεώτης ἐξώρμησε μετὰ πάντων τῶν Ρ. 3209 

ἔν. 1885 

ἁψάμενος ἐκ τοῦ ἐλαίου αὐτῆς, εὐθὺς καὶ παραχρῆμα 
ὑγιὴς ἐγένετο. 

᾿Εχπλαγεὶς δὲ καὶ ϑαυμάσας ἐπὶ τῷ παραδόξῳ ϑαύ- 

ματι, εἶπεν πρὸς τὸν πρεσβύτερον᾽ «Ἔχετε εἰς τὴν ἡμε- 

τέραν γραφὴν | περὶ τούτου τοῦ ἁγίου τινὰ ὑπομνή- 

ματα!» ὁ δὲ πρεσβύτερος" «Ἔχομεν». ὁ δὲ παρεκάλει 

20 

; - - 

ἐνέγκαι αὐτὰ καὶ ἀναγνῶναι. τοῦ δὲ ἱερέως ἐνέγκαντος 9 
Ἁ α΄ ς ’ -- τὸ τοῦ ἁγίου μαρτύριον καὶ τοῦ βαρβάρου ἐν ταῖς χερ- 

τρατῶν τοῦ βασιλέως ἐν τοῖς συριακοῖς μέρεσιν᾽ ἦσαν 

ὰρ οἱ Ἀγαρηνοὶ ἐπανασταϑέντες κατεπειγόμενοι τοῖς 

)ομαίοις. ἀπελϑόντος οὖν τοῦ στρατοπέδου τοῦ βασι- 
᾿ ὃς καὶ ἐκπορϑήσαντος τὰς ἐκείνων πόλεις σκῦλα τῶν 

Ἰσσυρίων πολλὰ ἐκληρώσατο ὁ οὖν σπροονομασϑεὶς 

ρχῶων δοὺς τὸν ἑαυτοῦ στρατιώτην χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ 

πολλὰ μετὰ λογαρίου πολλοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν 
ἶχον αὐτοῦ λέγων" «Ἄπελϑε εἰς τὸν οἶκόν μου, καὶ δὸς 

-------- 

ἘΠ ΞΞΕΞΙΙΕΙ 

πεν τ-ξεις, ὥς ας «-- 0τ----- 

-πτ:35 

Ξε γοσφοςες τ--- 

- 
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σι ΜΕΒΕΙΣ ἐπίσκεψαι δὲ καὶ πῶς διάγει καὶ τάχιστα 

τὴν ἐπιστροφὴν πρὸς ἡμᾶς ποίησον.» Ὁ δὲ στρατιώτης 

λαβὼν ἅπαντα, ἐπορεύετο᾽ περιπατήσας δὲ ἡμέρας τρεῖς, 
κατήντησεν εἰς ἄνϑρωπον προσμονάριον τοῦ ἁγίου με.- 

γαλομάρτυρος Γεωργίου" ὁ δὲ στρατιώτης κατέλυσε τοῦ 
μεῖναν ἐκεῖσε: ὁ δὲ λεχϑεὶς προσμονάριος ἰδὼν τὰ λά. 

φυρα καὶ τὸ λογάριον καὶ πυρωϑεὶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος, 

ἀνεῖλε ξίφει τὸν στρατιώτην κοιμώμενον. καὶ τῶν μὲν 

Ρ. 310 χρυσῶν ἐδέσπωσεν. τὸν δὲ στρατιώτην ] κατακόψας με΄ 

ληδόν, ΜΌΝ αὐτὸν ἐν τῷ πίϑῳ βουλόμενος αὐτὸν τ, 

ἑψῆσαι καὶ δῶσαι ἐν τῷ καπηλείῳ τοῖς παροδίταις. 

[ . Ἡ δὲ σύμβιος τοῦ στρατιώτου, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ὁρᾷ 
κατ᾽ ὄναρ, ὅτι ἐν πολλῇ ϑλίψει καὶ ἀνάγκῃ περιέπεσεν 

αὐτῆς ὁ ὁμόξυγος᾽ καὶ διυπνισϑεῖσα ἡ γυνή, ἐπείσϑη, ὅτι 

᾿ ἀληϑές ἐστιν ἡ ὀπτασία. καὶ ἤρξατο κλαίειν καὶ λέγειν' ι 
«Οἴμοι οἴμοι, ποϑεινότατέ μου σύξυγε, ἐν ποίᾳ ἀνάγκῃ 

περιέπεσες, ἀγνοῶ" οἴμοι οἴμοι, γλυκύτατέ μου ἄνερ. ἐν 

Οοᾶ. Ιο- Ἕτερον ϑαῦμα παράδοξον τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
ΒΔΡΒαΐοῃ «ἱ ἣ , 808, περὶ τοῦ ϑανατωθϑέντος στρατιώτου. 

ΠΡ. 181 Ἕνας ἄρχοντας ἀπὸ στράτευμα ὥρμησε μὲ ὅλους τοὺς" 
στρατιώτας τοῦ βασιλέως εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας, ἐπειδὴ καὶ 
οἵ Τοῦρκοι ἐσηκώϑησαν ἐναντίον τῶν Ῥωμαίων. πηγαίνοντας 
λοιπὸν τὸ στράτευμα τῶν Ῥωμαίων εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, 
ἐπῆραν πολλὰ κούρση ἀπὸ τοὺς ᾿Ασσυρίους᾽ ὃ προειρημένος ὁ 
λοιπὸν ἄρχοντας δίδοντας εἰς τὸν δοῦλόν του πολὺ χρυσίον 
καὶ ἀργύριον, τὸν ἔστειλεν εἰς ὀσπίτιόν του λέγοντάς του" 
ΑὝπαγε εἰς τὸ ὀσπίτιόν μου καὶ δῶσε αὐτὰ τὰ ἄσπρα, πρὸς 
τούτοις ἐρώτησε καὶ πῶς περνοῦν. καὶ μετὰ ταῦτα γύρισε 
ὀπίσω εἰς ἡμᾶς τὸ ὀγληγωρότερον.» ὃ δὲ στρατιώτης κατὰ τ0 
τὴν προσταγὴν τοῦ αὐϑέντος του ἐπῆρεν ἐκεῖνα καὶ ἐπήγαι- 
νὲν εἰς τὸν δρόμον του, καὶ περιπατήσας ἡμέρας τρεῖς» 
ἔφϑασεν εἰς ἕνα προσμονάριον τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
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ποία ἀνάγκῃ διάγεις, καὶ οὐ γινώσκω οἴμοι οἴμοι, 

στρατιῶτά μου ἠγαπημένε, ἐν ποίᾳ βασάνῳ περιέπεσες, 

χαὶ οὐκ ἐπίσταμαι τί διαπρᾶξαι. τί ποιήσω, οὐκ οἶδα. 
τίνα ϑαρρήσω τὰ ὁράματά μου; τίνα συμβουλευϑῶ τὸ 

υστήριόν μου; τίς ΘΝΝΟΝ μου τὸ ἄλγος; τίς μὲ 
πληροφορήσει περὶ τούτου;» ἡ δὲ ἔμεινε διὰ πάσης τῆς 

τὸς ὀλοφυρομένη. πρωΐας δὲ γενομένης. προνοεῖται 

π τρῶν γυνὴ καὶ ἀν ἔλαιον καὶ λίβανον καὶ 
᾿ ροὺς καὶ ἕτερα δῶρα ὡς λέαινα ϑρηνοῦσα, ἀπέδραμεν 

ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου" καὶ 

δοῦσα αὐτὰ τὰ δῶρα τὸν προσμονάριον, ἀπῇει πρὸς τὴν 

ἄρνακα, ἔνϑα ὁ ἅγιος κατέκειτο᾽ καὶ σταϑεῖσα παρὰ 
οὺς πόδας τοῦ λάρνακος, ἤρξατο καταφιλεῖν τὴν λάρ- 

νακα᾿ καὶ κλαίουσα ἔλεγεν᾽ «ἅγιε τοῦ Θεοῦ. σπλαγ- 

νίσϑητι ἐπ᾽ αὐτὸν. σὺ οἷδας ἐν ποίᾳ ἀνάγκῃ περιέ- 
εσὲν ὁ ἐμὸς σύξυγος καὶ σὸς δοῦλος. σὺ οἶδας ἐν ποίᾳ 

αἱ ἀπέμεινεν ἐκεῖ ἐκείνην τὴν νύχτα διὰ νὰ ἀναπαυϑῇ. ὃ 
ἐ προσμονάριος βλέποντας τὰ ἀργύρια καὶ τυφλωϑεὶς ἀπὸ 
Ν᾿ υγένακον διάβολον, ἐφόνευσε τὸν στρατιώτην εἰς καιρὸν 

ὑ ἐκοιμᾶτο, καὶ τὸ μὲν χρυσίον καὶ ἀργύριον ἔκρυψε; τὸν 
: ΝΕ ρατιώτην καταχόψας εἰς λεπτά, τὸν ἔβαλε μέσα εἰς ἕνα 

ϑάρι ἔχοντας σκοπὸν νὰ τὸν ἑψήσῃ διὰ νὰ τὸν τρώγουν 
εἴνοι ὁποὺ ἀπερνοῦσαν καὶ ἐκόνευον εἰς τὸ δενοδοχεῖον. 
ΝῊ δὲ γυναῖκα τοῦ στρατιώτου βλέπει, ἐκείνην τὴν νύχτα 
ς τὸν ὕπνον τῆς, πῶς ὁ ἄνδρας της ἔπεσεν εἰς πειρασμὸν 
χὶ εὑρίσκεται εἰς κίνδυνον. καὶ ἐξυπνήσασα ἐκαταπείσϑη ὅτι 
ῷ τασία της εἶναι ἀληϑινή. καὶ ἄρχισε νὰ κλαίῃ καὶ νὰ 
ὕρεται λέγουσα" «᾽Δλλοίμονον εἰς ἐμένα τὴν ἀϑλίαν, ἀλλοί- 

ὕρος, εἰς ποίαν ἀνάγκην περιέπεσες. ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα 
; ν ἁμαρτωλόν. δὲν ἠξεύρω. εἰς ποίους πόνους ἀρά γε εὑ- ᾿ ; θῶ". 

γλίψει περίκειται, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ" ἀλλὰ πρόφϑασον καὶ 

γον ,ν εἰς ἐμένα, πεποϑημένε μου ἄνδρα, δὲν ἠξεύρω ὴ ταλαί- ν. 185 
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ἐξελοῦ αὐτὸν" ἐὰν γὰρ βούλῃ, δύνασαι. σὺ οὖν γινῴ. 
ὅκεις, ὅτι ἄλλη ἐλπὶς οὐκ ἔστι μοι. οὐ βαὐὴφ, οὐ μήτης͵ 

Ῥ. 211 οὐκ ἀδελφός, οὐ τέκνα, εἰ μὴ μόνον αὐτὸν ἔχω. | τὸν 

᾿ κακῶς ἀπολλώμενον. ἀλλὰ τάχυμον, ἅγιε, ὅπου ἂν ἧς 

κἂν ἐν ϑαλάσσῃ πλέουσι δυβερνῇς ἢ ἐν ὁδῷ τοῖς δδεύ. 

ουσι συνοδοιπορῇς ἢ τοῖς ἐν πολέμοις συμμαχῇς, κἂν 
ἐν ἀνάγκῃ βοηϑῇς, ὅπου ἂν ἧὖἦ, πρόφϑασον. ἅγιε. καὶ 
τὸν σὺν οἰκέτην ἐξελοῦ. ναί, ἅγιε τοῦ ϑεοῦ. εἰς σέ ἔστι 

μου ἡ ἐλπὶς τῆς ἀντιλήψεως" ὅπου ἂν πάσχῃ ὃ σὺς οἷκέ. 

της. πρόφϑασον αὐτόν ἢ ἐν ποταμῷ κινδυνεύει, ἢ ἐν; 
ἔϑνει διακρατεῖται. ἢ ἐν λῃστηρίῳ κινδυνεύει, ἢ ὑπὸ 
ἀρχόντων πειράξεται, σὺ γινώσχεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ. ναί, 
ἅγιε τοῦ ϑεοῦ, σπλαγχνίσϑητι, καϑὼς καὶ τῆς χήρας 

τὸν υἱὸν σπλαγχνισϑεὶς ἐξώωσας καὶ τοῦ. 

οἵ, τυῖτα ἰοβόλου δράκοντος διέσωσας" ὡς καὶ τοὺς δεκατέσσαρας 
118 ΄ ΄ - “ Ὡ 

ΣΤῊΝ ϑρόνους φύειν κελεύσας ἐν τῇ ἀϑλήσει δου, οὕτως, ἅγιε 

18 οὗ, ΚΥυυμΔΟΠΟΙ, ἀοὲ ἢ]. ἀϑοσσ, Ρ. 10, 888. 1ὅ 1]. ο. 7,10 

ρίσκεσαι᾽ ἀρά γε εἰς ποίαν βάσανον ἔπεσες. δὲν ἠξεύρω ἡ 
ἀϑλία. ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα, εἰς ποῖον νὰ ϑαρρεύσω καὶ νὰ 
εἰπῶ τὸ ὅὕραμά μου καὶ ποῖον νὰ συμβουλευϑῶ: οὐαί μοι, καὶ 
ποῖος νά μου ϑεραπεύσῃ τὸν πόνον καὶ ποῖος νὰ μὲ βεβαιώσῃ 
δι᾿ αὐτὴν τὴν ὑπόϑεσιν; :)» καὶ ἔτξι ἔμεινεν ὅλην τὴν νύκτα΄ 
κλαίουσα. καὶ ὅταν ἀμ προνοεῖται ἡ σώφρων καὶ 
εὐλαβὴς γυναῖκα, καὶ λαβοῦσα ἔλαιον καὶ κηρίον καὶ ϑυμίαμα 
καὶ ἄλλα δῶρα ἐπρόσδραμεν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου κλαίουσα. 
καὶ ὕστερον ἀφ᾽ οὗ τὰ ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ἱερέως, 
ἔδραμεν εἰς τὸν τάφον τοῦ τροπαιοφόρου καὶ ϑρηνοῦσα ἔλεγεν" 1 
«(γιε τοῦ ϑεοῦ, σπλαγχνίσου τὸν ἄνδρα μου, ἐπειδὴ ἐσὺ 
ἠξεύρεις εἰς ποίαν συμφορὰν ἔπεσεν ὃ δοῦλός σου, καὶ σὲ 
παρακαλῶ νὰ προφϑάσῃς διὰ τὸν πλοῦτον τοῦ ἐλέους σου καὶ 
νὰ τὸν ἐλευϑερώσῃς ἀπὸ τὸν πειρασμὸν ὁποὺ τοῦ συνέβη; 
διατὶ ἐσὺ ἠξεύρεις, ὅτε ἄλλη ἐλπὶς δὲν εἶναι εἰς ἐμένα, ὄχι ἡ 
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ῦ ϑεοῦ. σπλαγχνίσϑητι ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου καὶ αὐ- 
» ἐκ τῆς συνεχούσης αὐτῷ συμφορᾶς {σῶσον».» καὶ 

α γονυπετῶν εἰς τὸν ἅγιον, ἔπεσεν εἷς τοὺς πόδας 
γῦ λάρνακος εἰποῦσα «Οὐ μὴ ἀναστῶ οὐ μὴ ἀνανεύσω, 
5 οὗ μάϑω περὶ τοῦ ὁμοξύγου μου, πῶς ἠδικήϑη.» 

Ὁ δὲ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ σπλαγχνισϑεὶς ὑπὸ τῶν δα- 

ούων καὶ τῆς παρακλήσεως αὐτῆς, ὀφθαλμοφανῶς κα- 

ἴσας ἐν τῷ ἵππῳ αὐτοῦ --- τὸ δὲ μῆκος τῆς ὁδοῦ ἦν χιλίων 
ντακοσίων (σταδίων. διάστημα --- εἰς στιγμὴν ὥρας 

ιανύσας καὶ ἀπελϑών, ἔστη ἐν τῷ κελλίῳ τοῦ προσμονα- 

ίου κράξων καὶ λέγων: «Ἔξελϑε, προσμονάριε, πρός 

ξ.}) ἐξελθὼν δὲ καὶ ϑεασάμενος αὐτόν. ἐδόκει, ὅτι 
χων ἐστί, προσκυνῆσαι αὐτόν. ὃ δὲ ἅγιος λέγει αὐ- 
ὄν «Ποῦ ἐστιν ὃ στρατιώτης ὃ μείνας ἐνταῦϑα;» καὶ 

) προσμονάριος ἔφη πρὸς αὐτόν᾽ « Αὐϑέντα μου, ἡμέραι 

.» λέγει αὐτῷ ὁ ἅγιος" « Καὶ ὃ 

ατήρ, ὄχι ἀδελφός, ὄχι μήτηρ, ὄχι παιδία, πάρεξ ἐκεῖνος 
γος ὁποὺ χάνεται, κακῶς. ἀλλὰ ταχύνευσον, ἅγιε, καὶ .λύ- 

ῶσε αὐτὸν ἀπὸ τὸν πειρασμὸν καὶ ἢ εἰς ἀλλοπίστους. εἶναι 
ἄβος, ἢ εἰς κανένα μέρος ὁποὺ εἶναι κλέπται, κινδύνευει, 

᾿ ἀπὸ τυράννους ἐνοχλεῖται, ἐλευϑέρωσέ τον.» ταῦτα καὶ 
λλα περισσότερα λέγουσα καὶ παρακαλοῦσα τὸν ἅγιον, ἔπεσεν 
πάνω εἰς τὸν τάφον καὶ εἶπεν ὅτι᾽ «Δὲν ϑέλω σηκωϑῆ ἀπ᾽ 
)ώ, ἕως ὁποὺ νὰ μάϑω διὰ τὸν ἄνδρα μου τι ἔγινεν.» 
Ὁ δὲ μέγας καὶ ϑαυματουργὸς ΓΙ ἑώργιος σπλαγχνισϑεὶς τὰ 

ἄκρυά τῆς; ἐβγῆκεν ἀπὸ τὴν ϑήκην ὁποὺ ἦτον μέσα καὶ 
αϑίσας εἰς τὸ ἄλογόν του, ἔφϑασεν εἰς τὸ κελλίον τοῦ φο- 
ἕως κράϊξοντας᾽ «Ἔβγα ἔξω εἰς ἐμένα, προσμονάριε.» καὶ 
βγαίνοντας ὡσὰν τὸν εἶδεν, ἐνόμισεν ὅτι εἶναι ἄρχοντας. καὶ 
ϑελε διὰ νὰ τὸν προσκυνήσῃ. καὶ ὁ ἅγιος τὸν λέγει" «Ποῦ 
ναι ὃ στρατιώτης ὁποὺ ἦλϑεν ἐδῶ αὐτὴν τὴν νύκτα!» καὶ 
 ἈΑὐξμδαβοσ, Μίτδουϊα { 

ἰσὶν ξξ, ἀφ’ οὗ ἄνϑρωπος οὐκ ἦλϑεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ. 
στρατιώτης, ὃν ἀπέ- 

Ῥ. 188 
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μέλος καὶ ἁρμὸν πρὸς ἁρμόν, καὶ ἁπλῶς. ὡς ὑποτέτακται 

ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἀνθρώπου, καϑεξῆς. καὶ ἐκτείνας τὰς 
ἁγίας αὐτοῦ χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπευξάμενος 

ἐπὶ ὥρας τρεῖς ἐπιϑεὶς πρὸς τὸν στρατιώτην εἶπεν" «Σιοὶ 

ὁ λέγω, ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀναστάντος ἐκ 

ψεχρῶν, ἀνάστα.» καὶ εὐθέως ἤρξαντο οἱ ἁρμοὶ συνδέ- 
᾿ς εϑαι καὶ αἱ σάρκες προσκχολλᾶσϑαι καὶ πάλιν ἐκ δευ- 
γέρου εἶπεν᾽ «ἀνάστα, στρατιῶτα, ἐν τάχει, καὶ πορεύου 

τάχιστα τὴν ὁδόν δου.» καὶ εὐθέως ἀνέστη εἷς τοὺς 

υ πόδας αὐτοῦ καὶ ὡς ἐν ἐκστάσει γενόμενος, κατεδκόπει 

καὶ ἐθαύμαξε τὴν εὐωδίαν καὶ ἀνδῥκίορ τοῦ νεανίσκου, 

τήν τὲ καλλονὴν καὶ εὐισχίαν τοῦ ἵππου καὶ εὐμορφίαν. 

᾿χαὶ οὐκ ἤδει, τίς ἐστιν, ἤ τί αὐτὸς πέπονθεν, εἰ μὴ 
μόνον τὴν ἀρχὴν ἐὐενεηνυ τοῦ προσμοναρίου᾽ ὃ δὲ ἅγιος 
ἀποκαταστήσας αὐτὸν τέλειον, ἀπέστειλεν εἷς τὴν ἰδίαν 

ὁδόν. πορεύεσϑαι ἐν εἰρήνῃ. 

στειλα ἀπὸ Συρίαν εἰς τὰ ἐμὰ ἴδια μετὰ χρυσίου, καὶ 

». 212 ἔμεινεν ἐνταῦ]ϑα, ποῦ ἐστιν;» καὶ ὁ προσμονάριος εΐπεν" 
«Μὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἐμοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὃν πα- 

ρίσταμαι νύκτα καὶ ἡμέραν, ἐλϑὼν ὀψὲ καὶ ἀναπαυ- 
σάμενος καὶ πολλὰς τιμὰς τιμηϑεὶς παρ᾽ ἐμοῦ. πρωΐας 

γενομένης, ἀπήει πρὸς τὸν οἷκόν σου.» ὁ δὲ ἅγιος ϑυ- 

μωϑεὶς εἶπεν" «Οὐκ εἶ προσμονάριος, ἀλλὰ φονεύς, οὐχ 
εἶ προσμονάριος, ἀλλὰ λῃστὴς καὶ ἀλιτήριος" οὐ γὰρ 
δουλεύεις ναὸν ἁγίων, ἀλλὰ ναὸν δαιμονίων ἐξάγαγέ 
μον τὸ λογάριον καὶ τὰ κόσμια καὶ ἀνένεγκέ μοι ἐν- 
ταῦϑα καὶ τὰ Ἐρέη: ἅπερ ἔχεις ἐν τῷ πίϑῳ.» φοβηϑεὶς 

δὲ ὁ ἄ ὄνθρωπορ. καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἵππου. 

ἐθρήνει" ὁ δὲ ἅγιος κατελθὼν ἐκ τοῦ ἵππου καὶ ἐλϑὼν 

εἰς τὸ κελλίον τοῦ προσμοναρίου., ἐξήγαγε τὰ χρήματα 
καὶ τὰ κρέη τοῦ στρατιώτου᾽ καὶ ϑεὶς αὐτὰ ἔμπροσϑεν 

τοῦ προδσμοναρίου καὶ ἑτέρων πολλῶν τῶν τυχόντων 
ἐκεῖσε, ἤρξατο ὁ ἅγιος συναρμόξειν αὐτὰ, μέλος πρὸς 

Ρ. 213 
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ὃ προσμονάριος ἀπεκρίϑη εἰς τὸν ἅγιον᾽ «Ἔξ ἡμέρες εἶναι. ᾿ 
αὐϑέντα μου ὁποὺ δὲν ἦλθεν ἄνϑρωπος εἰς τὸ ξενοδοχεῖόν 

μου.» λέγει τον ὃ ἅγιος᾽ «Καὶ ποῦ εἶναι ὁ στρατιώτης ὁποὺ 
ἔμεινεν ἐδῶ. τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἔστειλα ἀπὸ τὴν Συρίαν εἰς τὸν 
οἶκόν μου μὲ χρυσίον καὶ ἀργύριον;» καὶ ὁ προσμονάριος 
εἶπε᾽ «Μὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἐδικοῦ μου Γεωργίου, ἔμπροσϑεν 
τοῦ ὁποίου ἐγὼ στέκομαι νύκτα καὶ ἡμέραν, ἦλϑεν ὀψὲ τὸ 
ἑσπέρας. καὶ ἀναπαυϑεὶς τὴν νύκτα, τὸ ταχὺ ἀνεχώρησεν καὶ 
ἐπῆγεν εἰς τὸ ὁσπίτιόν σου.» καὶ ὁ ἅγιος εἶπεν εἰς αὐτόν᾽ 
«Δὲν εἶσαι ἐσὺ προσμονάριος, ἀλλὰ εἶσαι φονεύς" ἔβγαλέ μοι 
ἔξω τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ “φέρε, μοί τα ἐδῶ, ἀκόμη 
φέρε καὶ τὰ κρέατα ὁποὺ ἔχεις μέσα εἰς τὸ πυϑάρι.) καὶ 
ἐκεῖνος ἐκυριεύϑη ἀπὸ φόβον καὶ τρόμον καὶ ἔπεσεν εἰς τὰ ἢ 
ποδάρια τοῦ ἁγίου καὶ ἐθρηνοῦσε. ὁ δὲ ἅγιος καταβαίνοντας ᾿ 
ἀπὸ τὸ ἄλογον καὶ ἐρχόμενος μέσα εἰς τὸ κελλίον τοῦ προῦσ- Ἷ 

μοναρίου, ἔφερεν ἔξω καὶ τὰ ἄσπρα καὶ τὰ κρέατα τοῦ ὄτρα- 
ὑτου καὶ ϑέσας αὐτὰ ἔμπροσϑεν εἰς τὸν προσμονάριον, 

λέγει πρὸς αὐτόν" «Τί εἶναι αὐτά; ) ἐκεῖνος δὲ ἔμεινεν ἄφω- 
γος καὶ δὲν εἶχε τὶ νὰ ἀποκριϑῇ. εἶτα ὁ ἅγιος ἔβαλεν εἰς τὴν 
τάξιν καὶ τὸν τόπον τους ὅλα ἐκεῖνα τὰ κρέατα τὰ κατακομμένα 
τοῦ στρατιώτου" καὶ “ἁπλώσας τὰς χεῖράς του εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ προσευχηϑείς, εἶπεν εἰς τὸν στρατιώτην᾽ «Εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁποὺ ἀνέστη ἐχ νεκρῶν, σηκώσου ὀγλή- 
γωρα καὶ ὕπαγε μὲ σπουδὴν τὸν δρόμον σου.» καὶ παρευϑὺς 
ἐσηκώϑη εἰς τὰ ποδάριά , του ὃ νεκρός, καὶ γενόμενος ὡσὰν νῬ. 184 

ἐ ἑκστατικός, ἐστοχάξετο καὶ ἐθαύμαζε τὴν ὡραιότητα τοῦ ἁγίου. 
᾿ καὶ δὲν “ἠμποροῦσε νὰ καταλάβῃ ποῖος εἶναι ἢ τί αὐτὸς ἔπαϑε, 
ἀρὰ μόνον ἐνθυμᾶτο ἐκεῖνο ὁποὺ τοῦ ἔκαμεν εἰς τὴν ἀρχὴν 
ὁ προσμονάριος. ὁ δὲ ἅγιος ἔδωκεν εἰς αὐτὸν τὸ χρυσίον καὶ 
ῇ ᾿ 

τὸ ἀργύριον καὶ τὸν ἔστειλεν εἰς τὴν στράταν του. 

᾿ 
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“Ἧ δὲ σώφρων αὐτοῦ γυνὴ κειμένη ἐν τῷ ἐδάφει ἐν 
τῷ λάρνακι, εἶδε κατ᾽ ὄναρ παράδοξον γενόμενον ϑαῦμα, 

καὶ ἀναστάσασα μετὰ πάσης σωφροσύνης, ἐξηγήσατο τῷ 

προσμοναρίῳ καὶ παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι" «Διὰ πρεσβειῶν 
τοῦ ἁγίου καλῶς διάγει ὃ ἐμὺς σύξυγος.» ἐπανακάμψαν. 

τος δὲ τοῦ στρατιώτου, ἦλϑεν εἰς τὰ ἴδια πρὸς τὴν αὐ- 

τοῦ γυναῖχα᾽ ἡ δὲ καλλίστη καὶ σώφρων γυνὴ ἐξηγή- 

σατο αὐτῷ μετὰ κλαυϑμοῦ ἅπαντα, κἀκεῖνος αὐτὴν τὰ 

συμβάντα αὐτῷ; καὶ εὐχαρίστησαν τὸν ϑεὸν καὶ τὸν 

ἅγιον" καὶ δῶρα πολλὰ προσκομίσαντες, ἐδόξασαν τὸν 
κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

Καὶ ἡ γυναῖκα δὲ τοῦ στρατιώτου εἶδεν εἰς τὸν ὕπνον της 
τὸ παράδοξον ϑαῦμα ὁποὺ ἔγινεν εἰς τὸν ἄνδρα της, καὶ ση- 
κωϑεῖσα μὲ κάϑε εὐλάβειαν, ἐδιηγήϑη ὅλα εἰς τὸν προσμονά- 
οίον τοῦ ἄλλου ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς 
ἀνθρώπους, ὅτι᾽ «Διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου καλὰ εὑρίσκεται 
ὁ ἄνδρας μου.» ἐπαναγυρίσας δὲ καὶ ὃ στρατιώτης εἰς τὸ 
᾿δσπίτιόν του, ἐδιηγήϑη εἰς τὴν γυναῖκά του τὰ ὅσα ἔπαϑε 
καὶ πῶς ὃ ἅγιος τὸν ἀνέστησε. ὁμοίως καὶ ἡ γυνή του ἐδι- 
,ἡγήϑη τὰ ὅσα εἶδεν ἐν ὁράματι καὶ ἔπραξεν. τότε καὶ οἵ δύο 
ὁμοῦ εὐχαρίστησαν τὸν μέγαν καὶ ϑαυματουργὸν Τεώργιον 9, 
καὶ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει 
δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ πατρὶ καὶ 
τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαϑῷ καὶ ἑωοποιῷ αὐτοῦ πνεύματι νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

ΟσοὰΥ͂ αἰϊο. [9. )ὸ ἴαγοπο Μυύ)]Θ6πδθὸ οδρίο.] 

Ἕτερον ϑαῦμα. 

.1895 Τὸ δὲ γενόμενον ἐν Μυτιλήνῃ καταπλήττει πᾶσαν 
ἀκοὴν καὶ ἔννοιαν" ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ νήσῳ ναός ἐστι τοῦ 

1 οὗ βυρτὰ Ρ. 1885: ῥ. 18 85. 
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γίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐνδοξότατος καὶ ἐπι- 

ανής᾽ εἴωϑεν οὖν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου, 
γλῆϑος λαοῦ οὐκ ὀλίγου ἐπανέρχεσϑαι καὶ πανηγυρίξειν" 

γῦτο οἱ τῆς Κρήτης Δγαρηνοὶ μεμαϑηκότες ποτὲ ἐπέ- 

το τοῖς ἐν τῇ νήσῳ πρὸς ἑσπέραν ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
ταννυχίδος, καὶ ὅσους μὲν εὗρον τοῦ ναοῦ ἔνδον, δήσαν- 

γες κατέσχον" ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωϑεν, τινὰς αὐτῶν, ὡς ἴ. 190 
πλειόνων φυγῇ χρησαμένων, τοὺς κατασχεϑέντας 

γαγον ἐν τῇ Κρήτῃ ἐν οἷς ἦν καὶ νεανίσκος τις 

ἐποχαρισϑεὶς τῷ ἀμηρᾷ παρὰ τοῦ κατασχόντος αὐτὸν 
Ἵ χρηνοῦ. 
ΠΝ οόνου δὲ Ἰτὺ μο ἀεμρένμ καὶ τῆς ῥοβεῆς ἐπιστάσης 

ὕ ἐνδοξοτάτου μάρτυρος, ὁ μὲν νεανίσκος ἦν ἐξυπηρε- 

ῶν τῷ ἀμηρᾷ᾽ οἱ δὲ τούτου γεννήτορες μηδὲν τῇ πίστει 

᾿ἀρακλαπέντες, μηδὲ ἀγνωμονήσαντες ἕνεκεν τῆς τοῦ 

ἰοῦ αὐτῶν ἀπωλείας, ἀλλ᾽ ἐπὶ κύριον τὰς ἐλπίδας ϑέ- 

νενον χαὶ τῷ ἁγίῳ εὐχαριστοῦντες καὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ κέ 
γίου τελέσαντες, συνήϑως ἐξῆλθον ἐφ᾽ ᾧ τοὺς προ- ἀρ ϑ 

ιληϑέντας εἰς ἑστίασιν ἀνακληϑῆναι. 

Ϊ 

“ι 

τ 
[τ 
4 

᾿ς 8 πανέρχοντο 8. χρησαμένων καὶ τέος 

τερον ϑαῦμα τοῦ πανενδόξου καὶ ϑαυματουργοῦ Ἰλρρθιν. 
Β Ἑωργίου τοῦ τροπαιοφόρου περὶ τοῦ ἁρπασϑέντος κἴδ5., 

ἑτέρου τινὸς νέου. 
᾿" ξ 

α« “- Εἰς τὴν Μυτιλήνην τὸ νησὶ ἦτον ναὸς τοῦ ἁγίου μεγαλο- Ρ. 1δὅ 
ἰάρτυρος Γεωργίου καὶ εἶναι ἕως τῆν σήμερον ἡμέραν. ἐκεῖ 
οὖν ἐγίνετο ἑορτὴ καὶ πανήγυρις κάϑε χρόνον τοῦ ἁγίου. 
αὶ οἵ χρητικοὶ κουρσάροι ἐβάλασι βουλὴν νὰ αἰχμαλωτίσουν 

, ᾿ “Ἦν Α Α Δ ,ὔ 

ν Μυτιλήνην" καὶ ἄλλον καιρὸν δὲν ηὗραν ἐπιτηδειότερον 
γον ὅταν εἶναι ὃ κόσμος μαζωμένος εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ 
Ἰτουργοῦνται τότε νὰ χημίσουν οἱ κουρσάροι νὰ ἁρπάσουν 

απ, σττε τεῖος σπσ σρ Ὁ τ΄ Ὑατ σ΄ς -Ξ. τ. ἜἜ ᾿Ξ. Ξ ας τος -- 

πα ΞΡ 5: τοῦς (Ὁ - -ἰξ- ἐς: 
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- 4λλ᾽ ἡ μήτηρ τοῦ νεανίσκου, ἐναπολειφϑεῖσα καὶ εἰς 

τὸν ναὺν ἐπιστρέψασα, ἔρριψεν ἑαυτὴν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους 

ἐξοχλοῦσα καὶ δυσωποῦσα τὸν ἅγιον ἀναρρύσασϑαι τὸν 
υἱὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τρόποις, οἷς οἶδεν τῇ 

παντοδυνάμῳ καὶ ϑεία χάριτι" καὶ ὃ ταχὺς εἰς ἀντίληψιν αὖ 

τὰ τῆς γυναικὸς μὴ παριδὼν δάκρυα, ἀπτέρῳ τάχει τὴν 

Κρήτην καταλαβὼν... ταύτης γὰρ τὴν εὐχὴν εἰς τέλος 

ἐχούσης καὶ τῆς τραπέξης ἀπαρϑείσης, ὃ ἀνὴρ τὴν τοῦ 
ἁγίου ἀντίληψιν καὶ βοήϑειαν ἐν πρώτοις προυβάλλετο 
καὶ οἱ τὸν ἄκρατον. ἐγχέοντες ἕτοιμοι παρεστήκεδαν. τὸ 

τότε νεύσει ϑεοῦ γέγονε τερατούργημα, ξένον ὁμοῦ καὶ 

παράδοξον, καὶ τοῖς ἀμυήτοις τῶν τοῦ ϑεοῦ παραδόξων 
ἔργων σχεδὸν ἄπιστον᾽ ἀλλ᾽ εἰ πρὸς τὸν ᾿Αββακοὺμ 
ἀπιδών τις ἐννοήσει, ὅπως δι᾽ ἀγγέλου ἁρπαγεὶς μιᾷ 

καιροῦ ῥοπῇ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα εὑρέϑη, 
οὐδὲ τοῦτο, ὡς οἶμαι, ἄπιστον φανήσεται. τῇ αὐτῇ ὥρα 
ὁ νεανίσκος ἐκχέας οἷνον εἰς κύλικα καὶ τῷ ἀμηρᾷ ἐν 

Κρήτῃ ἑτοιμάξων δοῦναι, ὦ τοῦ ϑαύματος. εὑρέϑη ἐν 
Μυτιλήνῃ τῇ μητρὶ ἐπιδοὺς τὸν οἶνον" τοῦτον δὲ πάντες 

»4 ὅ 

6 παριδὸν 1 εὐχὴν ΘΟΙΓ. ΟΣ αἰσχύνην 9 προυβάλλετο οοΥΥ. 
9 προυβάλεται 

ὅσους εὕρουν γυναῖκάς τε καὶ παιδία καὶ ἄνδρας καὶ γέρον- 
τας. καὶ ὅταν ἔλαχεν ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου καὶ ἐλειτουργοῦντο 
οἵ χριστιανοί, ἔδραμαν οἷ κουρσάροι καὶ ἅρπασαν ὅσους ἐδυ- 
νήϑησαν. ἅλ(λοιΣ δὲ ἔφυγαν καὶ ἐσέβησαν μέσα εἰς τὸ δάσος 
καὶ ἐγλύτωσαν. εἰς ἐκείνους γοῦν ὁποὺ ἐπῆραν, ἔλαχε καὶ ὅ 
μιᾶς γυναικὸς ἀρχόντισσας χήρας ὁ υἱός, νέος κατὰ πολλὰ 
καὶ ὡραιότατος᾽ καὶ ὡς τὸν εἶδαν εὔμορφον οἵ κουρσάροι, 
ὑπῆγαν καὶ ἐχάρισάν τον τὸν τινὰς τῆς Κρήτης καὶ εἶχέ 
τον ἐκεῖνος διὰ ὑπηρέτην τῆς τραπέζης του. 

Ἡ δὲ χήρα ἐκείνη ἀπὸ τὴν ἡμέραν ὁποὺ ἐχάϑη ὃ υἱός της; 10 

ῬῈ 1180 : 108 

δόντες οἱ ἐν τραπέξῃ, ἐξεπλάγησαν ἐρωτήσαντες δέ, ποῦ 

καὶ πόϑεν καὶ πῶς εὑρέϑη ἐν μέσῳ αὐτῶν᾽ ὃ δὲ παῖς 

ον «Τοῦτο τὸ ποτήριον γεμίσας οἷνον πρὸς τὸ 
ῦναι τῷ ἀμηρᾷ ἐν Κρήτῃ, ἀρϑάγϑὰ παρὰ ἀνδρὸς ἐν- 

0  ξοτάτου καὶ ἐπικαϑίσας τῷ ἵππῳ αὐτοῦ. ἐν μιᾷ χειρὶ 

Νὴ τὴν κύλικα, ἐν δὲ τῇ ἄλλῃ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 

εὑρέϑην, καϑῶς ὁρᾶτε, μέσον ὑμῶν.» ταῦτα ἀκούσαντες 

κἀκεῖνον βλέποντες, ἐξέστησαν ἐκπληττόμενοι ἐπὶ τῷ 

παραδόξῳ ϑεάματι. καὶ ἀναστάντες ἀπὸ τῆς τραπέζης 
δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς ὕμνους καὶ εὐχαριστίας τῷ παντο- 

τράτορι ϑεῷ ἀπέδωκαν. 

νὴν ἠξεύροντας τὶ ἦγινε, δὲν ἔλειψεν ἀπὸ τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου. 
ἐμὴ καϑεκάστην ἡμέραν ἐπήγαινε καὶ ἐδέετο τὸν ἅγιον διὰ 
ὃν υἱόν της. καὶ εἰς τὴν ὥραν τοῦ γεύματος τοῦ ἀμηρᾶ 
ταν οἱ χριστιανοὶ μετὰ πολλοῦ φόβου ἐλειτουργοῦσαν πάλιν 
ἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου, ἔλαχεν ὁ υἱὸς τῆς χήρας καὶ 
κέρνα τὸν ἀμηρᾶν νὰ πίῃ" καὶ τὴν ὥραν ὁποὺ ἐγέμισε τὸ 
ποτήριον νὰ τὸ δώσῃ εἰς τὸ χέρι τοῦ ἀμηρᾶ, ἔξαφνα ὃ μεγαλο- 
ἄρτυς ΓΙεώργιος ἅρπασε τὸ παλληκάριον Ι ἐκεῖνο καὶ ἐπα- Ῥ. 166 
ἄστησέ τὸ ἐμπροστὰ εἰς τὴν μητέρα του καὶ αὐτὸ. νομίζοντας 
τί εἶναι ὁ ἀμηρᾶς ἄπλωνε τὸ χέρι του νὰ τὸν δώσῃ τὸ ποτή- 
ἰον᾿ ὅταν δὲ ἐσκέφϑη καλά, βλέπει καὶ εἶναι ἡ μήτηρ του, 
μοίως ἐκείνη μετὰ ὥραν ἱκανὴν ἐγνώρισεν ὦ ὅτι εἶναι ὃ υἱός 
ἧς. καὶ οὕτως εὐχαρίστησε τὸν ϑεὸν καὶ τὸν ἅγιον ἐδόξασεν 
ἰς τὴν εὕρεσιν τοῦ υἱοῦ της. 

τ [10. 6 1100.] ἐν υ; 
ἫΝ Ἕτερον ϑαῦμα. 

Ἐν δὲ τῷ ϑέματι τῆς Παφλαγονίας ναός ἐστιν περί- ἔ. 190 

Ὅξος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὃν οἱ ἐγ- 

' ώριοι Φατρυνὸν ὀνομάξουσιν. ἐν ἀρχῇ οὖν πάνυ σμι- 
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ὄν.» καὶ εὐθέως ἀρδήμοίος παίζειν ὃ παῖς, ἐνίκησεν ἴ 1905 

ἅπαξ καὶ δίς. ἀλλὰ καὶ πολλάκις. τότε ἀπελϑὸν τὸ 

ναιδίον εἰς τὴν μητέρα αὐτοῦ. ἡτήδσατο δοϑῆναι τῷ 

γίῳ, ὅπερ ἐπηγγείλατο δῶρον. ἡ δὲ γυνὴ φιλόπαις 
ὖσα μᾶλλον καὶ φιλομάρτυς. ἐποίησεν συντόμως τὸ 

πιταχϑὲν καὶ δέδωκε τῷ παιδίῳ. ὁ δὲ παῖς λαβοῦσα 
υὐτό, εἰσήγαγεν ἔνδον τοῦ ναοῦ ἔμπροσϑεν τοῦ ϑυσια- 

“τηρίου καὶ ἀνεχώρησεν. καὶ παραυτίκα διερχόμενον. 

χροτάτου ὄντος καὶ πτῶσιν ὑφορωμένου καὶ πόρου μὴ 
ὑποκειμένου πρὸς, ἐιῤρβώσων αὐτοῦ ἢ μᾶλλον εἰπεῖν 
πρὸς ἀνάκτισιν, γέγονέ τι τοιοῦτον. 

Παιδίων ἐκεῖσέ ποτε συναχϑέντων καὶ παιγνίοις ἀσχο- 

λουμένων, ἕν ἐξ αὐτῶν πολλάκις ἡττηϑέν, ὠνειδίξετο , 

παρὰ τῶν λοιπῶν. στρέψαν δὲ τὰς ὄψεις πρὸς τὸν τοῦ 

ἁγίου Γεωργίου ναόν, εἶπεν «“Ἅγιε Γεώργιε, ποίησόν 
μὲ νικῆσαι. ἵνα φέρω εἰς τὸν ναόν σου σφογγᾶτον κα- 

ἰχ ὦ “- -" ς 

οερνῆμ ων τερον ϑαῦμα τοῦ πανυπερενδόξου μεγαλο- 
ΒΡ Βδὶ , ἢ 

4,5, μάρτυρος καὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου περὶ τοῦ 
σφουγγάτου. 

χεῖνο, πάλιν ἐπιάσϑη νὰ παλεύσῃ μὲ τὰ ἄλλα παιδία καὶ 
λα ἔρριψέ τὰ κάτω καὶ εἰς τὸ πηλάλημα ἐκεῖνο τὰ ἐδιάβη. 
ὅτε τρέχει εἰς τὸ σπίτι τοὺς καὶ κάμνει τὸ σφουγγᾶτον ὁποὺ 

Ῥ. 157 Καὶ ἄλλο δὲ ϑαῦμα γλυκύτατον κατὰ πολλὰ ἀκούσατε τοῦ ὀ ἐἈἔταξεν. ἔπειτα ἔβαλέ το εἰς ἕνα σκουτέλιον καὶ ὑπῆγέ το ζεστὸν 
ἁγίου, πλὴν εἶναι καὶ χαριέστατον καὶ ἡδονὴν πολλὴν ἔχει ὦ ἔμπροσϑεν τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου. καὶ τὴν ὥραν ὁποὺ τὸ 

καὶ εἰς τὸν λέγοντα καὶ εἰς τοὺς ἀκούοντας. φήσε τὸ παιδίον ἐκεῖ, ἤλϑα σι τρεῖς ναῦτες νὰ προσκυνήσουν ν. 1ὅ8 
Εἰς τὴν Παφλαγονίαν ὁποὺ ἐδιηγήϑημεν ὀλίγον παραπάνω γὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου" καὶ ὡσὰν εἶδαν τὸ σφουγγᾶτον ἕξεστὸν 

ἦτον ναὸς τοῦ μεγαλομάρτυρος 11 ἑωργίου, μικρὸς κατὰ πολλὰ ποὺ ἄχνιξε καὶ ἐμύριξεν, εἶπαν εἰς τὸ μέσον τους᾿ «᾿Ελᾶτε 

καὶ χαλασμένος. ὁ δὲ ὃ ἅγιος, ϑέλοντας νὰ ἀνακαινίσῃ τὸν ναόν φᾶμεν τὸ σφουγγᾶτον αὐτό, ὅτι μὴ νὰ τὸ τρώγῃ ὁ ἅγιος 
του τί οἰκονόμησεν:; εἰς τὸν μαχαλᾶν ἐκεῖνον ὁποὺ ἦτον ὁ δι Γεώργιος" καὶ ἀντὶς διὰ ταὐτὸ ϑέλομεν ἀγοράσει λᾷδι καὶ 

ναός, ἐβγῆκαν μίαν ἡμέραν ἑορτάσιμον τὰ παιδία τῆς γειτο- ρέα νὰ φέρωμεν; διὰ ὅσα ἀξίζει τὸ σφουγγᾶτον.) ἐκάϑισαν 
νίας νὰ παίζουσι. καὶ ἄλλα μὲν ἐνικοῦσαν εἰς τὸ πηλάλημα, ᾿ ῦν καὶ ἔφαγάν το. καὶ ὅταν ἔκαμαν νὰ ἔβγουν, ἐκόλλησαν 
ἄλλα δὲ εἰς τὸ πάλαισμα καὶ ἄλλα εἰς τὰ ἄλλα “παιγνίδια. ἕ ἕνα ποστὰ εἰς τὰ μάρμαρα τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου, καὶ πλέον δὲν 
δὲ ἀπ᾽ ἐκεῖνα τὰ παιδία δὲν ἠμπόρευε νὰ νικήσῃ κανένα ἀπὸ μποροῦσαν νὰ ἔβγουν. πράξουσι μεγαλοφόνως" “ἅγιε Γεώρ- 
τὰ ἄλλα. μόνον καὶ εἰς τὸ πάλαισμα ἐχεῖνο ἀποκάτω καὶ εἰς ι5 ᾿ βοήϑει βὰς καὶ νὰ σὲ τὸ ἀνταμείψωμεν. » καὶ πλέον δὲν 
τὸ πήδημα ἐκεῖνο ἦτον ὀπίσω ἀπὸ ὅλα. τὰ δὲ ἄλλα παιδία, ον δι νὰ ἔβγουν. πάλιν εἰπαν᾽ (γιε Γ ἑώργιε; βοήϑει 
ὡς εἶναι ἡ συνήϑειά τους, ἄρχισαν καὶ τὸ ἀναγελοῦσαν πῶς. ας νὰ ἐβγοῦμεν καὶ νά σὲ δώσωμεν. ἀπὸ δέκα ἄσπρα καϑ' 
δὲν ἐνίκα κανένα᾽ αὐτὸ δὲ ἀπὸ τὴν ἐντροπήν του καὶ τὴν νας.) καὶ μηδὲ οὕτως ἠμποροῦσαν νὰ ἔβγουν ἀπ᾽ ἐκεῖ. καὶ 
λύπην του ἐγύρισε καὶ βλέπει τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Τεωργίου πο ἵλιν ἔχραξαν᾽ « “Ἅγιε Τεώργιε, βοήϑει μας νὰ ἐβγοῦμεν καὶ 
καὶ λέγει" « "ἅγιε Τεώργιξ, βοήϑησέ μὲ νὰ νικήσω, καὶ ἐγὼ 30 νά σε δώσωμεν οἵ τρεῖς ἕνα φλωρίον.) καὶ μηδὲ τότε ἐδυνή- 
νὰ σὲ φέρω ἕνα σφουγγᾶτον καλόν.» τὸ δὲ σφουγγᾶτον ἠξεύ- θησαν νὰ ξεκολλήσουν᾽ καὶ ὡσὰν εἶδαν τὸν πειρασμόν, εἶπαν 
ρετε τί εἶναι; αὐγὰ συντριμμένα καὶ τηγανισμένα μὲ κρομ- ᾿ τὰ δακρύων" «ἅγιε Γ’ εώργιε; βοήϑει μας νὰ ξεκολλήσωμεν 
μύδια καὶ ἄλλα μυρωδικά. ἀφόντις γοῦν ἔταξε τὸ δώρημα ὶ νά σε δώσωμεν καϑ'᾽ ἕνας ἀπὸ ἕνα φλωρίον.» τότε ἄφησέν 

7 οὗ, βαρτῶ . 19 : 2 σφουγγάκον 4 σφουγάτον 19 τρεῖ 
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τέσσαρες ἔμποροι, εἰσῆλθον ἐν τῷ ναῷ προσευξάμενοι" 

καὶ ὧς εὗρον τὸ σφογγᾶτον ἀτμίξον εὔοσμον, εἶπον 
πρὸς ἑαυτούς" «Τοῦ ἁγίου χρείαν μὴ ἔχοντος, φάγω- 
ὠὲν ἡμεῖς καὶ δώσωμεν τῷ ἁγίῳ ἀντὶ τούτου ϑυμιά. 

ματα.» καὶ τοῦτο ποιήσαντες, ἐκωλύοντο τῆς ἐξελεύσεως ᾿ 

καὶ ἐξελϑεῖν οὐκ ἠδύναντο᾽ καταβαλόντες δὲ ἀνὰ μιλια- 

ρήσιον ἕν, ὡσαύτως ἐκωλύοντο. τότε δεδώκασι νόμισμα 

καὶ παρεκάλουν τὸν ἅγιον συγχωρηϑῆναι αὐτοῖς τὴν 

ω ᾿ 
ῶ4 ἐκολύοντο Ῥείκηδ ΙΩΒ ΒΒ ΟΟΙΤ. 

τους ὃ ἅγιος καὶ ἐβγῆκαν᾽ καὶ ὡσὰν ἐβγῆκαν, ἐστάϑησαν ἔξω 
τῆς ἐκκλησίας καὶ εἶπαν «ἅγιε Γ΄ ᾿ξώργιξ, ἀκριβὰ πουλεῖς τὰ 
σφουγγᾶτά σου καὶ ἡμεῖς πλέον ἀπὸ ἐσένα τίποτες πούλημα 
νὰ μὴν ἀγοράσωμεν.» 

Καὶ ἄλλα πάμπολλα ϑαύματα ἐγίνοντο εἰς τὸν ναὸν αὐτὸν ς 
τοῦ μεγαλομάρτυρος Τεωργίου᾽ καὶ ὄχι μόνον εἰς αὐτόν, ἀλλὰ 
καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ναὸς τοῦ ἁγίου ὅὁποὺ ὠνο- 
μάξετο εἰς τὸ δεύτερον. ἐκεῖ ϑαύματα ἄπειρα ἐγίνοντο καϑ' 
ἑκάστην ἡμέραν ὁποὺ εἶναι πολὺ νὰ τὰ διηγοῦμαι. καὶ εἰς 
πάντα τόπον εἴ τις μετὰ πίστεως τὸν ἐπικαλεσϑῇ, κἂν εἰς τὸ 
στράταν, κἂν εἰς τὸ σπίτι του, κἂν εἰς τὴν ϑάλασσαν, κἂν 
εἰς κάϑε πειϊρασμὸν εὑρίσκει τον ἕτοιμον βοηϑὸν καὶ ἀντι- 
λήπτορα, ὅτι ἀπὸ ὅλους τοὺς μάρτυρας αὐτὸς ἔχει τὰ πρωτεῖα᾽ 
καὶ ὡσὰν εἰς τὸν οὐρανὸν τὰ ἄστρα, ἄλλα μὲν εἶναι λαμπρά, 
ἄλλα δὲ λαμπρότερα, ἔτξι εἶναι καὶ εἰς τὸ τάγμα τῶν μαρτύ- ιὉ 
ρων" ὁ μέγας καὶ λαμπρότατος Γεώργιος λάμπει περισσότερον 
ἀπὸ ὅλους ὥσπερ ὁ λαμπρότατος αὐγερινὸς τὸ καλοκαίριον. 

᾽4λλ᾽ ὦ παμμέγιστε, πανυπερένδοξε καὶ πρωταϑλητάρχα τοῦ 
Χριστοῦ Γεώργιξ. πρὸς ἐσένα γυρίξω τὸν λόγον μου καὶ 
δέομαί σου, βοήϑησον καὶ ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς δούλους σου 30 
καὶ λύτρωσέ μας ἀπὸ τοὺς πειρασμούς ὁποὺ μᾶς συμβαίνουν, 
φανοῦ βοηϑὸς καὶ ἀντιλήπτωρ εἰς ἡμᾶς ὁποὺ σε ἐπικαλού- 

1 οὗ ῬΙδΟΒΘΗΌΠΑΘΙ, Ρ. 3838. 18 οὗ. βυρσᾶ ὑ. 4088. 
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ἔλευσιν, καὶ οὐδὲ οὕτως ἠδυνήϑησαν ἐξελθεῖν τοῦ 

χοῦ ἀορασίᾳ κρατούμενοι. ὅτε δὲ ἀνὰ νόμισμα ὃν τε- 

είκασιν οἱ τέσσαρες καὶ ϑερμῶς παρεκάλεσαν, ἐξῆλϑον 
χωλύτως" ἐξελθόντες δὲ εἶπον. «Ὦ, ἅγιε Γεώργιε, 
γιπὰ πωλεῖς τὰ σφογγᾶτά σου. καὶ ἡμεῖς ἐκ σοῦ ἄλλο 
ὑκ ἀγοράξομεν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τούτου συγχώρησον 
ἵν.» 

Ἐν τῷ τοιούτῳ ναῷ ἄπειρα ϑαύματα γεγόνασιν καὶ 

ὡς τοῦ νῦν γίνονται. 

᾿ καὶ λαμπρῶς πανηγυρίξομεν δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν 
ἤμην σου, καὶ ἐδῶ μὲν ἀξίωσέ μας νὰ περάσωμεν ξωὴν 

ἰᾳ ηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, ἐκεῖ δὲ νὰ μᾶς ἀξιώσῃς τῆς βα- 
ι ίας τῶν οὐρανῶν, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι 
αἱ φιλανϑρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει 
ἄσα δόξα, τιμὴ καὶ μεγαλοπρέπεια σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ 
χτρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαϑῷ καὶ ἑωοποιῷ αὐτοῦ πνεύ- 
᾿ “ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν ἀπε- 
᾿ ντων αἰώνων, ἀμήν. 

᾿ 
Π1 αἷ6 28. ΑΡΓΠ18 ὁὺ ἀϊθ 8. Νογθιλθσῖβ οἵ, Ὀιδομθη σπου, 
, 124 8. 

11. Περὶ τοῦ καρποφόρου ἀνδρὺς τοῦ 
Μανουήλ. 

Οοά, Αἰμθῃ. 
218, 

' οἱ τῷ ἀξιώματι τῆς διδασκαλίας τῶν ϑείων γραφῶν ἴ.288" 

ᾶ διὰ τοῦ γώ. γὰ ἀρύσασϑαι βουλόμενοι, καϑα- 

έ π μὲν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς 30οεῖ,: 

αὶ πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ 
ἡεοῦ κατὰ τὸν ϑεῖον ἀπόστολον, καὶ τὰς τῶν ἁγίων 

ἊΨ 

ΟΠ οὗ Ββυρτὰ Ρ. 98 88. 

Φηρο,: ----- 
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ϑαυματουργίας ὑπερϑαυμάξειν προδεπιχϑῶμεν καὶ τὰς 

τούτων ἑορτὰς προϑύμως τελεῖν ἐπισπεύσωμεν᾽ διὸ καὶ 

τὸ παράδοξον ϑαῦμα τὸ ἐξαίσιον τοῦτο τὸ διὰ τοῦ ἁγίου 

ἴ. 284 

μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἀρυσώμεϑα βουλόμενοι ἐπὶ 

τῆς ἡμετέρας γενεᾶς γεγονὸς ἐπιποϑήσει δεξώμεϑα. 

Ἔν γὰρ τῇ χώρᾳ τῶν Παφλαγόνων, ἐν τῇ περιοικίδι 

τῆς Γάγρου ([ μητροπόλεως, ἔν κώμῃ τινὶ καλουμένῃ 

ΖΔιδίᾳ ναὸς δεπτότατος ἵδρυται τοῦ πανενδόξου μεγαλο- 
μάρτυρος Γεωργίου, ὅνπερ καὶ τῆς κώμης οἰκήτορες 
καϑολικὴν ἐκκλησίαν κέχτηνται᾽ ἄνϑρωπός τις τῆς κώ- κα 

μης Ζῖιδίας ὀνόματι “έων εἶχεν υἱὸν καλούμενον Μα- 

νουὴλ τὴν τοῦ ἁγίου μνήμην ἐκτελῶν" μᾶλλον δὲ καὶ 

τούτου υἱὸς Μανουήλ, ἔχων ὑπερβάλλουσαν πίστιν εἰς 

τὸν ϑεὸν καὶ εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον" | οὐχὶ δὲ ἐν τού- 
τῷ τῷ ναῷ μόνον προσεῖχεν, ἀλλὰ καὶ ἐν ἑτέροις ναοῖς κε΄ 
τῶν λοιπῶν ἁγίων ἀόκνως πορευόμενος τὴν αὐτῶν πρε- 

σβείαν καὶ δύναμιν ἐπικαλούμενος εἷς βοήϑειαν. ἐξαιρέ- 

τῶς δὲ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ταξιάρχου Μιχαὴλ ἐν ταῖς χώ- 

ναῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὑπάρχων, οὐ μόνον ὑπὲρ αὑτοῦ. 
ἀλλὰ καὶ οἵ τινες ἐκ πίστεως καρποφορίας ἀποστείλαντες 2. 
προϑύμως αὐτῶν χαίρων ἀπῇήει ἐπικομίξων αὐτοὺς ἐν 

ταῖς χώναις. ἐν μιᾷ οὖν λαβὼν χρήματα οὐκ ὀλίγα ἕως 

λίτρας μιᾶς, ἐπορεύετο εἰς τὸν ναὸν τοῦ ταξιάρχου Μι- 

χαὴλ ἐν ταῖς χώναις. καὶ φϑάσας ἐν τῷ ἀνατολικῷ ϑέ- 

ματι, ἐν μιᾷ τῶν ἑσπερῶν κατάκοπος ἐκ τῆς ὁδοιπορίας 2. 
γενόμενος, οὐκ ἴσχυεν καταλαβεῖν εἰς τὴν κώμην, ἐν ἧ 
κατὰ συνήϑειαν ἐξενίξζετο. νυχτὸς δὲ καταλαβούσης. ὁρᾷ 
ἐν τῇ κοιλάδι δπινϑῆρας καμίνου. καὶ κλίνας τῆς ὁδοῦ, 
ἀπῆλϑεν ἐκεῖσε χατὰ τὴν ϑέαν τῆς φλογὸς καὶ εὗρεν 

1 οὗ. ιδοβοησαπαᾶθνυ, Ρ. 24 
γγυπαου, Ρ. 10. 

1 ἴδρυσϑαν 19 οἵ. Ὠεδοῃοη- 
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οἴκημα, ὅπερ ἦν βονηνον ὐονεν, ἐν ᾧ κατέμενε βησνῆς 

μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ »" τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ 

ὺς ὁδοιποροῦντας πλειστάκις ἐφόνευον. ὃ δὲ προρρη- 

ς Ε,. Μανουὴλ εὗρεν ἐν τῷ λῃστηρίῳ τὴν τοῦ λῃστοῦ 

γυναῖκα μόνην καὶ ἠτήσατο μονήν. ἡ δὲ ἠρώτα αὐτῷ" 
«Τίς εἶ σὺ καὶ ποῦ πορεύει;» ὁ δὲ λέγει αὐτήν, ὅτι" 
«Ἐχ τῆσδε τῆς πόλεως εἰμὶ καὶ καρποφορίας παρὰ τῶν 

ἢ ριλοχρίστων λαῶν ἐν τῷ ναῷ τοῦ ταξιάρχου ἐν ταῖς 
χώναις ἀπέρχομαι.» ἡ δὲ γυνὴ περὶ καρποφορίας ἀκού- 

Φ χσα, ψευδεῖς λόγους πρὸς αὐτὸν πλάττεται λέγουσα" 

«Καὶ ἡμεῖς σὺν σοὶ ὀφείλομεν πορεύεσϑαι ἐν ταῖς χώ- 

ναις τὰς προσφορὰς ἡμῶν ἐπίκομῖσαι.» ταῦτα δὲ ἔλεγεν 

θέλων λαβεῖν τὸ χρυσίον τῆς καρποφορίας. ὁ δὲ ἁπλό- 
τητι γνώμης ἔχων καὶ ἀκάϊκῳ τρόπῳ λέγει αὐτὴν, ὅτι" ᾿. 3845 

«Ως λίτρας μιᾶς χρυσίου: ἐπιφέρομαι.» ἡ δὲ ταῦτα 

χούσασα περιχαρὴς γεναμένη, εἰσάγει αὐτὸν εἷς τὸ ἐν- 
ὗ Ν όν. λῃστήριον, ἐν ᾧ τοὺς εἰσιόντας ἐκεῖσε ἀπέπνι- 

γον. καὶ λέγει αὐτῷ" «Ἀναπαύου ἐνθάδε καὶ αὔριον πο- 
φεύου μετ᾽ εἰρήνης.» καὶ κλείσας τὰς ϑύρας ἀσφαλῶς, 

ἐξεδέχετο τὸν ἄνδρα καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς. 
᾿᾿ Τῆς δὲ νυχτὸς προχκοψάσης. παραγέγοναν κατηφεῖς 

χαὶ σκυϑρωποὶ μηδὲν ἐκ τῆς ὁδοιπορίας φέροντες. καὶ 

λέγουσιν αὐτῇ ὅτι" «Εἰς κενὸν κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλά- 
βι ̓"-" ἡ δὲ δόλιος γυνὴ χαριεντίζουσα αὐτοὺς λέγει 

ν᾽ «Ὑμεῖς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβετε. ἐγὼ δὲ καϑε- 

ἱομένη λίτραν χρυσίου προσέλαβον.» καὶ νυ 

τοῖς πάντα περὶ τοῦ χκαρποφόρου ἀνδρὸς καὶ τὰ 

( Βδέντα παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ὅτι" « Κεκλεισμένον ἔχω αὐτὸν 

ἔνδοθεν ἐν τῷ κρυπτῷ ταμείῳ.» ταῦτα δὲ παρ᾽ αὐτῆς 

4 καὶ τήσατο μονὴν ἃ Ῥυγϊτηᾶ τηϑηὰ ἴῃ ΤΩΔΥΡΊΠΘ δβουϊρύστη. 

51 προκομψάσης 
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ἀκούσαντες καὶ περιχαρεῖς γενόμενοι. προστάττουσιν 
τράπεξαν ὑψηλὴν τεϑῆναι. 

Ὁ δὲ Μανουὴλ ἐν τῷ λῃστηρίῳ ἐξυπνήσας. ἤκουσεν 
πάντα τὰ παρ᾽ αὐτῶν βουλευόμενα. καὶ ϑλέψει πολλῇ ἶ 

περισχεϑείς, ἤρξατο ἐπικαλεῖσϑαι τὸν ϑεὸν καὶ τὸν ἅγιον ᾿ 
μεγαλομάρτυρα Γεώργιον λέγων" «ἅγιε Γεώργιε, βοήϑει 

οὐ ἰδοὺ καιρός, μνήσϑητί μου" ἀπ᾽’ ἀρχῆς γὰρ προ- 
γονικήν μου πίστιν εἰς σὲ κέκτημαι ὑπὸ τὴν σὴν βοή- 
ϑειαν καὶ ἀντέληψιν, καὶ μὴ ἐάσῃς μὲ ἐνταῦϑα πικρῷ 

ϑανάτῳ τεϑνάναι καὶ ἄταφον καὶ ἀμνημόνευτον γενέ- κα 

σϑαι, ἀλλ᾽ ἀξίωσόν με τὸν σὸν ναὸν ἰδέσϑαι καὶ προα- 

κυνῆσαι, καὶ ἐν αὐτῷ τελειωϑῆναι ἐν κατανύξει καὶ 

ἐξομολογήσει καὶ μὴ ἐπ’ ἀλλοδαπῆς χώρας ἀναιρεϑῆναι. 

ἀλλ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι διηγούμενος τὴν ἐπ᾽ ἐμέ σου 
ἔ. 285 ϑαυματοποιΐαν.» ταῦτα | καὶ πλείονα μετὰ δακρύων τ 

παρεκάλει τὸν ἅγιον Γεώργιον καὶ τὴν τούτου ϑερμὴν 
ἀντίληψιν. 

Οἱ δὲ λωποδῦται καϑεσϑέντες ἐν τῇ τραπέξῃ λέγου- 

σιν τῇ γυναικί, «ἄνοιξον τὴν ϑύραν καὶ ἐξάγαγε 
τὸν ἄνδρα τοῦ συνδειπνῆσαι μεϑ᾽ ἡμῶν.» αὐτοῦ δὲ, 
ἐξελϑόντος, ἐπηρώτων καὶ αὐτοὶ ἐπιμελέστερον μαϑεῖν 

βουλόμενοι. ὁ δὲ καϑ' ἑξῆς διηγήσατο ἅπαντα ὡς καὶ 
τὸ πρότερον τῇ γυναικὶ μὴ τολμῶν ἀπαλλᾶξαι ῥῆμα ἢ 
ἄλλον τι ἀποφϑέγξασϑαι. καὶ λέγουσιν αὐτῷ « Καὶ 

ἡμεῖς σὺν σοὶ ὀφείλομεν πορευϑῆναι ἐν ταῖς χώναις τὴν Ὁ 

προσφορὰν ἡμῶν ἐπικομῖσαι.» καὶ συνδειπνήσας μετ᾽ 

αὐτῶν. λέγουσιν αὐτῷ" «Ἀναστὰς πορευϑῶμεν ὁμοῦ τὴν 

ὁδὸν ἡμῶν.» ὃ δὲ οὐκ ἐτόλμα ἀντειπεῖν αὐτοῖς, ἀλλὰ 

προϑύμως συνεκίνει μετ᾽ αὐτῶν ἐλπίξων, ὕπως ὃ ϑεὸς 
πέμψει τινὰς ὁδοιπόρους κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ δύσονται ὃ 

αὐτὸν ἐκ τῶν ἀνδροφόνων ἐκείνων. οἵ δὲ λαβόντες 

τοῦ ποταμοῦ. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς" 
ῃ ’ ὰ 3 Ἁ δ᾽ δὰ 3 »" ᾿ ἡμέραν" οὐ γὰρ οἷόν τε ἡμῖν, ἐν νυχτὶ τὸν ποταμὸν 
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ὑτόν, οὐκ ἐπορεύοντο τὴν τετριμμένην τρίβον καὶ εὐ- 

ϑείαν ὁδὸν τῆς λεωφόρου, ἀλλ᾽ ἐν ἀβάτοις καὶ ἀδιο- 
δεύτοις τόποις βουλόμενοι αὐτὸν τῷ ποταμῷ ἀποπνῖξαι 
; ῷ Σύγαρι. ἅ 

τὸν ὄρϑρον ἤλθωσαν εἰς τὴν ὄχϑαν τοῦ ποταμοῦ" καὶ 
οὐκ εἰσῆλϑον κατὰ τὴν γέφυραν, ἀλλ᾽ ἐν ἀβάτοις ὄχϑε- 
σιν καὶ λέγουσιν αὐτῷ «Ὑπόδυσαι ταχέως, ἵνα περά- 
σωμεν.» τοῦτο δὲ ἔλεγον, οὐχὶ μόνον τῆς καρποφορίας 

λαβεῖν ϑέλοντες. ἀλλὰ καὶ ἣν περιεφέρετο στολὴν ἐν 

ἅπασαν δὲ τὴν νύκταν ὁδεύσαντες, πρὸς 

ᾧ σώματι καὶ γυμνὸν ἀκοντῖδσαι αὐτὸν ἐπὶ τὴν ὄχϑην 
«᾿Εάσατε γενέσϑαι 

διελθεῖν.» ὁ δὲ λῃστὴς ἀνατείνας τὴν ἑαυτοῦ ῥάβδον, 

δ. »εν αὐτὸν ἀφειδῶς | κατὰ τὸν νόμον λέγων «Ὑπό- ἔ. 3885 

ὁ σαι ταχέως.» ἰδὼν δὲ ὁ ἄνϑρωπος τὴν παντελῆ τοῦ 

δ θόλου ἐπίνοιαν, καὶ οὐδεὶς ὃ βοηϑῶν., φωνῇ μεγάλῃ 

ἔχραξε λέγων «ἅγιε Τοώῤγιε; ἐλϑὲ εἰς τὴν βοήϑειάν 

᾿ ιου τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ὅτι οὐκ ἔχω ἄλλον τὸν βοηϑοῦντά μοι.» 

Καὶ σὺν τῷ λόγῳ, ἰδοὺ ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς τοῦ 

Σ οἰστοῦ ὡς τάχος ἀστραπῆς" καὶ ἤκουσεν ὁ καρποφόρος 

ἄνϑρωπος ῥάβδου κτύπον δεδωκότα τὸν λῃστὴν καὶ 

χράτησας τοῦ ποδὸς καὶ τοῦ τραχήλου ἠκόντισεν αὐτὸν 

κατὰ τὴν ὄχϑην τοῦ ποταμοῦ. ὡσαύτως καὶ τὸν υἱὸν 
ὑτοῦ τύψας μετὰ τῆς ῥάβδου ἠκόντιδσε καὶ αὐτὸν" καὶ 

ἐ ἐκεῖσε ὑποβρύχιοι γενόμενοι, εὑρέϑη ὁ ἄνϑρωπος μόνος 

εἰς τὴν ὄχϑην τοῦ ποταμοῦ" ἀναλαβὼν δὲ ὁ ἅγιος τὸν 
χαρποφόρον ἄνδρα ἐφ᾽ ἵππον, εἰσήει ἐν τῷ πανδέπτῳ 
, ναῷ τοῦ ἀρχιστρατήγου" καὶ διαφαυσκούσης ἡμέρας, λέγει 

"τῷ ὁ ἅγιος" «Βλέψον ἀκριβῶς, εἰ γνωρίδῃς τὸν τόπον, 

; ᾧ ὑπάρχεις.» καὶ ἀνανήψας ὁρᾷ τὸν πάνσεπτον ναὸν 

48 διαφαυγούσης 
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᾿Ἂ , ἀπέδωκεν τῷ κυρίῳ τὰς εὐχὰς καὶ τὰς τῶν φιλο- 

γρίστων καρποφορίας καὶ ὑπέστρεψεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 
πλεῖον δὲ προσέτι τείνας πίστιν εἷς τὸν ἅγιον με- 

χλομάρτυρα Γεώργιον, καὶ τὴν τούτου μνήμην εὐσεβῶς 

καὶ φιλοφρόνως τελεῖν οὐ διέλειπεν, χαίρων καὶ διηγού- 

μενος τὴν τοῦ ἁγίου ϑαυματοποιΐαν καὶ σωτηρίαν τὴν 

εἰς αὐτὸν γενομένην. τὸν δὲ ὑπόλειπον χρόνον τῆς 

ξωῆς αὐτοῦ ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει ἐπιτελῶν ἐν 

πίστει καὶ πόϑῳ, εὐχαριστῶν καὶ δοξάξων τὸν κύριον 

τοῦ δυμσεψατήγου καὶ λέγει" « ύζηρε, κύριέ μου, ἐν ταῖς, 

χώναις εἰμί.» ἦν δὲ ἡ ὁδὸς, ἀφ᾽ οὗ ἥρπασεν αὐτόν, ὡς 

ἡμερῶν ὀχτώ. τότε εἶπεν αὐτῷ ὁ ἅγιος «᾿Εγὼ εἰμὶ ὁ 
τοῦ Χριστοῦ μάρτυς 1 εώργιος, ὃν μετὰ πίστεως εἰλικρι. 

νοῦς ἐπεκαλέσω᾽" καὶ ἰδοὺ πάρειμι ἐκλυτρούμενός δὲ ἐκ ἐ 

τῆς τοιαύτης τυραννίδος καὶ μιαιφονίας τῶν δολοφόνων 

ϑουνάνονι σὺ δὲ ἀπελϑών, ἀπόδος τῷ κυρίῳ τὰς εὐ. 

χάς δου καὶ τῷ ἀρχιστρατήγῳ καὶ ὕκόσέρειρε εἷς τὸν, 
οἶκόν σου χαίρων καὶ διηγοῦ πᾶσαν τὴν εἰς σὲ γενο. 

μένην βοήϑειαν διὰ τοῦ φιλανθρώπου ϑεοῦ.» " ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, δι’ οὗ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ 
Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ" καὶ εὐθέως αὐτῇ χράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

τῇ ὥρα εὑρέϑη ὁ ἅγιος ἐν τῷ λῃστηρίῳ ἔφιππος λαμ- Ὶ , 
[. 286 πρῶς ἀπαστράπτων, ἔνϑα τοῦ λῃστοῦ ἡ γυνὴ κατέμενεν. 

καὶ λέγει πρὸς αὐτὴν αὐστηρᾷ τῇ τὐμρε «Ποῦ ἐστιν ὃ 

ἄνϑρωπος ὁ ἐλϑὼν ἑσπέρας ἐνθάδε καὶ αἰτούμενος μο- 1, 

νὴν παρὰ σοῦ:» ἡ δὲ δολιωτάτη γυνὴ ἔμφοβος γενο- 

μένη μὴ τολμῶν ἀτενῖσαι εἰς αὐτόν, ἀπεκρέϑη λέγουσα" 

«᾿Ενϑάδε ἐλϑὼν καὶ συνδειπνήσας μεϑ᾽ ἡμῶν, ἐπορεύϑη 

μετὰ τοῦ ἀνδρός μου καὶ τοῦ υἱοῦ μου ἐν ταῖς χώναις 

προσκομῖσαι τὴν προσφορὰν ἡμῶν.» καὶ λέγει ὁ ἅγιος" 

«Ὀρϑῶς ἐψεύσω, ἐπώλεϑρε τῆς ἀϑλίας ψυχῆς σου. εἴ- 

σελϑε ἐν τῷ ταμείῳ σου, ἐν ᾧ αὐτὸν κατέκλεισας καὶ 
ἐξάγαγε αὐτόν.» καὶ εἰσελϑούσης αὐτῆς ἐν τῷ ταμείῳ. 
πῦρ οὐράνοϑεν κατελϑὼν κατέχαυσεν τὸ οἴκημα σὺν 

τῇ διολιωτάτῃ γυναικὶ καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ λῃστηρίῳ 
ὑπάρχοντα χατηνάλωδεν μήτε ὅλως φαίνεσθαι. ἀλλ᾽ 

ἔσϑαι ὥσπερ χοῦς καὶ τέφρα ὥστε πληροῦσϑαι τὸν προ- 
φρᾷ φητικὸν λόγον᾽ «Πρόσωπον δέ, κύριε, ἐπὶ ποι- 

οὔντας κακὰ τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνη- 
μόσυνον αὐτῶν.» 80 

Ὁ δὲ ἄνϑρωπος εἰσελϑὼν ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀρχιστρατή- 

12. Θαῦμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος δὰ ἘΦ 

Γεωργίου περὶ τοῦ δράκοντος δέσποτα ὴτ 

. εὐλόγησον. 

ὶ Ἐκ τῶν ϑαυμάτων εἰς ϑαῦμα ἀκούσαντες τοῦ μεγαλο- ἴ. 189 
μάρτυρος καὶ ϑαυματουργοῦ Γεωργίου δῶμεν δόξαν τῷ 

θϑεῶ τῷ μεγαλύναντι αὐτὸν καὶ δόντι τοιαύτην χάριν 

τῷ πανενδόξῳ μάρτυρι Γεωργίῳ᾽ τίς ἤκουσεν ἐξ αἰῶνος 

: τίς ἑώρακεν πώποτε τὸ τοιοῦτον ϑαῦμα, ὃ ὁ παμμα- 

κάριστος ἐποίησεν; 

᾿ Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους ἐγένετο πόλις ὀνόματι 

Δασία καὶ ἐρόσγευαν ἐπ’ αὐτὴν βασιλεὺς ὀνόματι Σέλ- 

βιος" καὶ αὐτὸς ἦν πονηρὺς εἰδωλολάτρης, παράνομος, 
ἀσεβής, μὴ ἐλεῶν ἢ οἰκτείρων τοὺς εἰς τὸν Χριστὸν 

τ στεύοντας. κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ἀνταπέδωκεν αὐ- Κρθος 

τοῖς ὁ κύριος" ἐγγὺς γὰρ τῆς πόλεως ἦν λίμνη ἔχουσα 

το -- 

Π1 οὗ, Ὀιδομβοησυμάρσ, Ρ. δ2 88. 

ὃ τὸν μεγαλύναντα 9 δολολάτρις 
Αὐΐμϑδαβθοσ, Μίσγδουϊδ 8 
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ὕδωρ πολύν. καὶ ἐγεννήϑη ἐν τῷ ὕδατι τῆς λίμνης πο- λεως ἡμῶν καλὴ καὶ ἀγαϑή, καὶ ἡμεῖς ἀπολλόμεϑα κα- 

νηρὸς δράκων καὶ καϑ᾽ ἑκάστην ἐξερχόμενος κατέσϑιεν ὥς.» καὶ λέγει ὃ βασιλεύς᾽ «“]76τεΔΣ ἀπογραφὴν πάντες 
αὐτούς" καὶ πολλάκις ὃ βασιλεὺς συναγαγὼν πάντα τὰ ὑμεῖς καὶ δοϑῇ ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν λαχμός. κἀγὼ ἔχω ὃν 

στρατεύματα αὑτοῦ εἷς πόλεμον ἐξῆλϑον κατὰ τοῦ ϑη- γυγάτριον μονογενῆ καὶ δίδωμι αὐτὸν ὡς καὶ ὑμεῖς ἐν 

θέου καὶ ταραχϑέντος τοῦ ὕδατος οὐκ ἴσχυσαν οὔτε τῷ τῷ ᾿λαχμῷ μου καὶ μὴ ἐκτριβώμεϑα ἐκ τῆς πόλεως 

ἢ. 189 τόπῳ προσεγγίσαι. ὡς δὲ κατήσϑιεν αὐτούς, κατεπεί- ; 

γοντο πονηρῶς. δσυναχϑεῖσα ἡ πόλις ἐβόησαν πρὸς τὸν 

βασιλέα λέγοντες" «Βασιλεῦ ἰδοὺ ἡ κατοίκησις τῆς πό- 

᾿ς δοϑῇ) δοϑῆναι 

[06 ἄγδοοῃϑ. βεὰ. Μονὴν 
8 . ᾽ 

᾿ Ἰποῖρὴ ΡΓΟΙΟρῚΒ 1 ἿΠ ῬΔΒΒΙΟΠΘΙῚ 8. ΟἸΘΟΥΡῚΪ ΤΔΔΥΥΥΒ. οὐχ ἢ. 1 
ΒΙΤΠΟΥ ΤΩ ῬΥΙΠΟΙΡ τη ΠΙοοΙ οὐδ οὐ Μαχιμδηϊ ἴῃ ἀ6] 

ἌΤΩ 1108 ἸΏΠ18.18 ὑγυϑηπῖΐαβ ἀθβουϊγϑῦ, αὖ θ᾽ παιθ ὑθΥΥ ΥΩ 
ΠΥ Ἰϑ.10010 [υϊθβοηῦ ᾿ΠΥΘΗΌ γ6] ἀ115 τηουύα! θὰ ᾿1Ρϑηϊπἃ 
θυ αῦ γ6] αἸΘΥΒῚ8Β. ΘΌΡΡ]10115. ταϑοοσϑῦϊ βρὶυϊθατη οχμδ]δ- 
᾿ αἰ, ΟΠ ρούθη 8 ἀθὶ οἰθηηθηὐὶδ 5108 ἔδιη]ο5. οαποῦβ δοίϊ- 
5 ΘΟΥΥΤΟὈοΥγαδὺ 108. αὖ ΠΘΟῸ ΤᾺ]Π18 ροβϑθηῦ ἰθιυθυ! ΠΘ0 ῬΘΥ 

ἸΥΘΥΒΟΙ ἰΟΥΤ ΘΠ ΟΥΆΤΩῚ σθηθΥϑ 8 ἀθου, ΟἸ] ΤΆ ΟΌΙῚ- 
; Ἃ 8604 ΘΟΥ̓́ΔΙῚ ΥΘΡΊΡαΒ. οὐ ὑγὶρθαπ]5 ἀβϑιϑίθηξθθ ᾿πύγθρὶαὶ οἵ. 

Ἰδύαμη ἀθὶ ΠΙΊασα, ἀθαμ σίσυτα οὖ ὙΠ ΔΘΒουθθδηῦ ὈΓΤῸ ΜΝ 
᾿:- Ῥδβϑατη, ἃ ρουῆ15 Ἰπἀδθ18 οὐποϊἤχυχη, τπογύαασα οἱ 
ΘΡαΪ τι οὐ ἀ16 ἐθυξϊαι ὙΘΘΌΣΥΘΧΙΒ56 ἃ ΤΟΥ 18 ΠῸΠ ποραρϑηΐ 

ἢ ΟἿ] 8 ΠΟΙΏΪΠ6 βίρηιδ ϑὺ τ]Υ8}01118, ἔοΙ Θηὑθ5 ᾿π πτη ΘΔ Ὀ 1] ΘΙῺ 
Πα] ποτ ῬασΆΠΟΥΤ 8 ΟἸΥΙβυϊ 81 ΓΘ]ΙΡΊΟΠΘΠΙ ἱπ ἀ 168 
θηγογ θ Ὀδηὐ. 

[ Τπίου αο08 Ρ]ΟΥΟΒΙ ΒΒ: Πλ18 τηϑυύΥ ΟἾΥδὺ ΟΘοΟΥρΊ5. ἰπύρυ 
Θγῶ τηϊγϑοῦϊδ, απ ἔθοοσαῖ, ἀπατα αὐ] θη ΠΟΘ᾽ 5ΒΙ ΤΠ ΤῺ 
᾿ δἀτηοάπιπι αἸρση χα τηθηλο δι Ορογαύαβ ϑϑὺ τ γϑοῦ]ατη. ᾳαοᾶ 
ἐγιναὶ] γοϑίγθ, α1] θοῦ ββιτηϊ, ΠΟῸῚ ἸΟΠΡῚΒ ΠδΥΤΑ ΟΠ 8 ΠΘῸ 
ὙΠΩΟΩΪ 5. ΡΒΔ]ογαὐϊβ, 564 ρούϊα5 ἱπίθ}}ρ] 1105. ΘΟΙαρθπη- 
Ἶ 86 βὐαἀυΐτηιι8 ΘΧΔΙΆΤΘ. Ἷ 
Εταῦ ἰΐδαπθ ἴῃ Ρτουϊ ποῖα Οδρρϑάοοϊθ οἰ[νδαβ ψαθάδχῃ ἢ ιν ᾿ 
ὙΌΡΟΪ18 ἀθοοσϑ ΠΙΤΩ18 οὗ ᾿πηυηΘγΌϑ8 ΡΟΡΌΪ]ΟΥΙ τα} }1- 

αἴπ6 γϑίουύα οὐ ἰδπὶ 1 80115. αὐδτὰ Ἰρβίαβ 1061 πδίατα τηὰ- ' 

6 κατεπήγοντο 

ες οββαηρτα Θαῦμα περὶ τῆς κόρης καὶ τοῦ δράκοντος" 
ἘΝ, εὐλόγησον πάτερ. 

Ρ. 118 ᾿Αδελφοὶ καὶ πατέρες, παρακαλῶ ὑμᾶς νὰ ἀκούσετε τοῦτο 
τὸ μέγα καὶ φρικτὸν ϑαῦμα. δὲν ἠξεύρω τί να εἰπῶ ἢ τί νὰ 
λαλήσω καὶ πῶς ἐγώ ὃ ἀνάξιος ϑέλω ἠμπορέσει νὰ διηγηϑῶ 
τὰ παράδοξα ϑαύματα τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ 
τροπαιοφόρου Γεωργίου. 
Ἔγινε λοιπὸν εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρόν, εἰς τὴν πόλιν τῶν 

“Ἰασσυαίων ([) ὁποὺ εἶναι χώρα τῆς Παλαιστίνης, ἕνα τοι- 
οὔὗτον παράδοξον ϑαῦμα. αὕτη ἡ πόλις ἦτον μεγαλωτάτη, καὶ 
ἡ κατοίκησίς της πολλὰ καλὴ καὶ ὡραία. οἵ κάτοικοι ὅμως 
αὐτῆς ἐμάκρυναν καὶ ἀπεχωρίσϑησαν ἀπὸ τὸν ϑεόν, καὶ ὁ 
ϑεὸς ὁμοίως ἀπεμάκρυνεν ἀπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔκαμεν εἰς αὐτοὺς 
τὴν ἀνταπόδοσιν κατὰ τὰ ἔργα τους, διατὶ ὅλοι σχεδὸν ἐπρόσ- 
φερον ϑυσίας εἰς τὰ ἀκάϑαρτα καὶ βδελυρὰ εἴδωλα. πλησίον 
δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης ἦτον μία λίμνη; ἣ ὑποία εἶχε πολὺ 
νερὸν καὶ μέσα εἰς αὐτὴν ἐγεννήϑη ἕ ἕνας μεγαλώτατος δράκων ἡ 
καὶ κατέτρωγεν αὐτοὺς μὲ ὡμότητα. εἰς μίαν λοιπὸν ἡμέραν 
ἐπῆγεν ὅλη ἡ πόλις εἰς τὸν βασιλέα καὶ τοῦ εἶπε" «Τί πρέπει 
νὰ κάμωμεν, ὦ βασιλεῦ, διότι φϑειρόμεϑα πικρῶς ἀπὸ τὸν 
δράκοντα» καὶ ἐκεῖνος τοὺς εἶπε᾽ « Συμβουλευϑῆτε ἀνα- 
μεταξύ σας, καὶ ἂς δώσῃ καϑ' ἕνας ἀπὸ ἐσᾶς τὸν υἱόν του 3, 

) ἸοΠρῚΒ πδισδηύ θα, ἀρ ἀθ ΘΟΥΤ. ἴῃ ἸΟΩΡῚ πδιταῦι8 
᾿ 

1. οἵ. ὈΥδο θη πα υ, Ὁ.. 108 88.. ' , 
ἐ ΩΞ Α Ι 
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τατόν μου τέκνον. περιβλέψομαι, ἵνα μικρὸν εὐφρανϑῶ: βοχι. 

πότε γάμον σοι ποιήσω; πότε ϑάλαμον ὄψομαι, πότε 

λαμπάδας ἀνάψω. πότε μελῳδήσω, πότε καρπὸν κοιλίας 
δου ὄψομαι; οἴμοι, γλυκύτατόν μου τέκνον, πορεύου, 

οὗ δίχα ἦν ὁ ϑάνατος, χωρίξζομαί σου.» καὶ φησὶν ὁ 

ἡμῶν.» καὶ ἤρεσεν ὃ λόγος τοῖς πᾶσιν καὶ ἤρξατο 
δίδειν ἕκαστος ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ τὰ νήπια αὐτῶν, ἕως οὗ 

ἦλϑεν ὃ λαχμὸς τοῦ βασιλέως. ὃ δὲ βασιλεὺς ἐνέδυσεν 
τὴν ϑυγατέρα αὑτοῦ πορφύραν καὶ βύσσον. κοσμήσας 
αὐτὴν διὰ χρυσοῦ καὶ λέϑου καὶ μαργαριτῶν, κρατήσας ; 

ποϑεινῶς κατεφίλει αὐτὴν ὡς νεκρὰν ὀδυρόμενος μετὰ 

δακρύων καὶ ἔλεγεν" «Ὕπαγε μονογενῆ καὶ γλυκύτατόν 

μου τέκνον, τὸ φῶς τῶν ἐμῶν ὀφϑαλμῶν᾽ τίνα, γλυκύ- 

πἰΐα 46 ποιμΐπθ [,8ϑ8 γοοαθαίυσ. ἱπ μᾶὸ γϑῦοὸ οἰγιὐαὺθ 
χορπαῦθαὺ αὐἱάδηη ΥῸΣ ποιηΐπθ ϑϑυϊαβ, αἱ ἄδυοΐα τηθηΐθ 
᾿οΙηηΐαιθ ἀθγοίΐομθ ΟΌΠ 81118 50 ]6 Οὐ 18 ὙἀΟ]ΟΥΠῚ 51}. Ὁ] 8 ΟΥ15 
οβουυϊθοδπί οὐ ἃ ἄθο σἷγο οὖ γϑῦὸ ρϑῃϊδιβ 8116η1 (ογϑπῦν. 
᾿ ἀποταμη ἀο]]οα ἄθυβ ἢδ8066}}18 ΘΟΥΥΙΡΘΠ8, αὖ οαϑιϊραῦοβ ΡΘΓ 
[Ἀταυ]ὰμη ϑαση ἀθογρίυμη δα βαποῖθ ὑγϊπιθα 5 ἀρπὶ ΟΠ Θτὰ 

Ρ. 114 εἰς τὸν δράκοντα νὰ τὸν φάγῃ, ἕως ὁποὺ νὰ | ἔλϑῃ καὶ εἰς ἀοαποοτοῦ, ἱπηηϊδὶὺ ρϑβύθιῃ την] θσαπι, ἃ ααϑι ῬΘμ6 ᾿ἰπέθυ- 

ἐμένα ἡ ἀράδα καὶ τότε νὰ δώσω καὶ ἐγὼ τὴν ϑυγατέρα μου ΒΟΙΘ δηΣ ὈΠΙΥΘΙΒΙ. 
ὁποὺ ἔχω μονογενῆ.» καὶ ἔτξι ἤρεσεν ὃ λόγος εἰς ὅλους αὶ  Θ ἉΥὨὠἠ Ἀ ἈἈἜἔταὺ οπῖπι ΡΙῸΡΘ οἰγαύθῃι (ἰπβίδυ) Τγ8 7158 βίδβρῃυτη, ἀθ 

πηγενάμενοι ἔκαναν τὴν προσταγὴν τοῦ βασιλέως, καὶ κάϑε ᾿ αο ᾿ἱΠ͵ΙΏΊΘΗ86 Τηϑρηϊδ 118 ἀγᾶθῸ ΘΧΙΘΠ5 ῬΥΟΡΊΠΟΑΌΟΒ τη Υ8ὰ οὐ Ου!ά,, 
ταθὶ. 

ἡμέραν ἐπρόσφερναν ἕνα παιδίον εἰς τὸν δράκοντα ἕως ὁποὺ ᾿ ΟὙ6] ΔΙΏΡΙΘχα οδιᾶθ, γοιποῦοβ Υ61Ὸ 5010 αἰβαία ἰηθοσιτηθθαῦ. τη 49 

ἔφϑασε καὶ εἰς τὸν βασιλέα ἣ ἀράδα. τότε οἵ πολῖται ἐπαρ- φ ς ἀρ θ θοηΐγα αἀαθπι ὈῬαρπδίυτιιβ ΤῸ χ Οὰπὶ ΟἸμπὶ ΘΧθγοὶ τι 5 ΠΡ] 18 

ρησιάσϑησαν εἰς τὸν βασιλέα αὐτῶν καὶ εἶπον" «Ὅλοι μας ἀἸθθυθ ΘχΊθ 5 ΠῸΠ ὈΥ1Ὸ8 δβοθαθθαῦ, αυ8πΠ) ΔΙΏ18515 Ρ]ΟΥΊ 8 

ἐδώσαμεν, ὦ βασιλεῦ, εἰς τὸν δράκοντα ἀπὸ ἕνα μας παιδί, οὐ ἰπ ἴπρϑηι ΘΟΠΥΘΥΒ8Β ἰδηηαῦϑηῃ σιούσχα ἰπύγϑ ΤΩ ΥΟΥ ΠῚ 

τώρα τί φαίνεται εὔλογον τῆς βασιλείας σου;» καὶ αὐτὸς τοὺς  ΟἸδυιδίγα οὑτὴ ῬδΟΙΒ 86 τΤϑοϊρογθῦ. υἱᾶάθῃβ δαύθι ῬΟΡΌΪΒ, 
ἀπεκρίϑη" ζ Σᾶς παρακαλῶ, αὐϑένται μου, λάβετε χρυσίον καὶ ι ᾿ αυοὰ γηϊηἶχὴθ δαγουϑιϑ αΥ̓ΔΟΟΙΠ 5. ̓ χητηδηϊζαξθηῃ γϑϑιϑῦθυθ ΡΟϑ- 

ἀργύριον καὶ ἄλλα ἄσπρα ὅσα μου εὑρίσκονται, ἀκόμη καὶ βθηὺ, Θχοορσἑαγθγαπῦ ἀθουαχῃ ᾿παϊρπδίϊοπθηι μοϑὑ}158 6586 Ρ]8ἃ- 
αὐτὴν τὴν βασιλείαν μου, μόνον νά μου χαρίσετε τὴν ϑυγα- ὀδπάδιη. ἴμμπο ἀθιηθμη ποβοθηΐθβ 5018. ρθοοαῦϊβ οχὶρθηῦθυϑ 
τέρα μου, ἐπειδὴ καὶ ὅλοι ἠξεύρετε πῶς μοῦ εἶναι μονογενής, δ 608 ΡᾳΠΙΘπάυτη 46 ῬΥΘΠΊ155818 ρϑϑυϊθυιιπι ἀγϑοόπθιῃ ἃ (115 

καὶ δὲν ἔχω ἄλλο τίποτε εἰς ἀνάπαυσιν καὶ παρηγορίαν τοῦ ᾽ 6586 ὑγϑηΒ. 155, ΘΟΣΥ ΛΠ ΟἸΏΠ6Β 8ἃ γΘρθι ᾿δηηθπίδπίθϑ οὗ 
γηρατείου μου.» ἐκεῖνοι δὲ τελείως δὲν ἐκαταπείσϑησαν. τότε α΄ αἰοθηΐθθ: 8 ΠΟΌ18, αα]ὰ τη8]8. τηοσύθ Ῥϑυϊσαιϑ! π60 θϑῦ ααϊ] 
τὴν ἔνδυσε λαμπρὰν στολήν, κοχκενοβαμμένην ἀπὸ βύσινον ΠῸΒ δΔα]ανοῦ δἴαιθ 8 ᾿τητη] πθηΐθ ΠΟΙ͂ Ῥοϑϑιῦ ταοχίθ ρογατθ. ἢ 2 

καὶ πορφύραν καὶ κεντημένην, μὲ χρυσάφι, μὲ μαργαριτάρια ΒΔΡΘΙΩ8 ΘΠΪΤΩ ΥΘΘΘΙη, αὰϊ οὔσῃ οοὐὐ!αϊ]θ πὸ ἃ Ἰησθαὔ ατἃ- 

καὶ μὲ πολίτιμα λιϑάρια καὶ ὕστερον ἀφ᾽ οὗ τὴν ἐστόλισεν ΘῸΠΘ6 Υἱαθαὺ 1η θυ οὶ, π6ὺ ΠΟΡῚ5. ΘΟΠΒ.Ϊ1Ὁ π60 Βα θγθηϊῦ οἰντὐδί], 

ὡσὰν νύμφην ὁποὺ ἑτοιμάξουν διὰ γάμους, ἐθρήνει μὲ πολλό- 56ἃ Ρᾶταῦυϑ δὰ ρῬαρηδηῃ θα] ἢδούθηβ μα ῦθπη88 856 1πὐγῶ ΓΒ Ι 

τατα δάκρυα λέγοντας «᾿Αλλοίμονον εἰς ἐμένα, τέκνον μου Ὁ ' 
; ' 

4 κομήσας 
ΒΕΒΝΝΌΟΝΝΝ --ς-Ξ-α---ὄ- 

----ὉὦΞ 

ΤηΘΠΐδ, ΒΘΟΌΓ ΠῚ τΘρομΣΌ. Θ06Θ ΠΌΠΟ ΘΟΡΊΤΠΟΥ [ΥΤ Ραἰστατη 
;ὔ οὗ, πότε ϑέλω κατασκευάσει τὸν νυμφικόν σου ϑάλαμον; πότε βΟ]Ότα ἀθυθι πα ουθ οὗ ἴπ 8116Π15 Ῥαυ  Ὀ8 ῬΘΥΘΡΥΎΪΩΔΥΙ Θῦ ΟἼΗ κπμπρη, 

ϑέλω σὲ ἰδῇ νύμφην; ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα, γλυκύτατον τέ- ἱρπούϊβ οὐ οχύγϑπθὶβ ποβίγϑιη ῬόΌπουθ μϑθιζδύϊοπθιη. πὰ μθὰ 5,3 

κνον μου, δὲν ϑέλω σὲ ἰδῇ πλέον, μήτε ϑέλω ἀπολαύσω τὴν π----.--- 
φωνήν σου.» αὐτὰ τὰ λόγια μὲ ϑρήνους καὶ δάκρυα λέγοντας -----. --- -- 

"Ξ- παῖς -3" 

ΟΠ φῦ οααυὶ το] θαῦο 
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βασιλεὺς πρὸς τὸν λαόν' «“άβετε χρυσίον καὶ ἀργύριον 

καὶ τὴν βασιλείαν μου καὶ ἄφετε τὸ ϑυγάτριόν μου.» 

καὶ οὐδεὶς αὐτῷ συνεχώρησεν διὰ τὸ δόγμα, ὃ ἐκεῖνος 
νενομοϑέτηκεν. τότε ὁ βασιλεὺς βρύξας πικρῶς ὥρμη.- 

μ υὐξὴν πρὸς ἐμ. Μάμεν: συνέδραμεν Ν᾿. πᾶσα ἡ ! 

ΕΝ 

ΒΌΡΥΒ, 
Ὁ δὲ φιλάνϑρωπος ϑεὸς καὶ εὔσπλαγχνος ὁ μὴ δμυς 

Ρ.48,1 τὸν ϑάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ 
(60,1) 

1 λάμβεται [ χρυσίου ὅ λίμνη 

ὁ βασιλεύς, τὴν ἔστειλεν εἰς τὴν λίμνην διὰ νὰ τὴν φάγῃ ὃ 
δράκων. 
Ὁ δὲ ἅγιος Τεώργιος καὶ ξῶντος καὶ μετὰ ϑάνατον ξῇ καὶ 

ἀπαστράπτει μὲ τὰ ϑαύματά του᾿ εὐδοκίᾳ τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς 
καὶ συνεργίᾳ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔφϑασεν εἰς Ι τὸν τόπον κα 
ἐκεῖνον, διότι ἐγύριξεν ἀπὸ τὸ ταξίδιόν του καὶ ὑπήγαινεν εἰς 
τὴν πατρίδα τῆς μητρός του. βλέποντας δὲ τὸ κοράσιον ὅτι 
ἐστέκετο πλησίον τῆς λίμνης, τὴν ἠρώτησε λέγοντας᾽ «Διὰ 
ποίαν αἰτίαν κάϑεσαι αὐτοῦ:» καὶ αὐτὴ μετὰ δακρύων τοῦ 
εἶπεν᾽ «Ὕπαγε ὀγλήγορα ἀπ᾽ ἐδῶ, κύριέ μου νεανίσκε, διὰ τὸ 
νὰ μὴν ἀποϑάνῃς μὲ κακὸν ϑάνατον.» καὶ ὃ ἅγιος τῆς λέγει" 
«Μήπως καὶ εἷναι ἐδῶ κλεπτότοπος :» καὶ αὐτὴ τοῦ ἀπεκρίϑη᾽ 
«Ὄχι, κύριέ μου, ἀλλὰ εἶναι εἰς τούτην τὴν λίμνην ἕνας δρά- 
κων, καὶ διὰ τοῦτο ἀναχώρει ὀγλήγορα, ἐπειδὴ καὶ βλέπω τὴν 
εὐμορφίαν τῆς ἡλικίας σου καὶ τὸ κάλλος τοῦ προσώπου σοὺ τ 
ὁποὺ λάμπει ὡσὰν τὸ φῶς, καὶ λυποῦμαι πολλὰ διὰ νὰ μὴν 
ἀποϑάνῃς κακῶς ἀπὸ τὸν δράκοντα.» καὶ ὁ ἅγιος τῆς εἶπεν" 
«᾿Δμὴ ἐσὺ διὰ τί κάϑεσαι ἐδῶ καὶ δὲν φεύγεις ;» καὶ ἐκείνη 
ἀπεκρίϑη᾽ «Πολλὴ εἶναι ἡ διήγησις τῆς αἰτίας, καὶ φοβοῦ- 
μαι μήπως καὶ ἔλϑῃ τὸ ϑηρίον.» ἀλλ᾽ ὃ ἅγιος τῆς εἶπε" 30 
«Μὴν φοβάσαι, μόνον εἰπέ μοι τὴν αἰτίαν, διότι δὲν ϑέλω 
σε ἀφήσει ἀπὸ τοῦ νῦν μοναχήν.» καὶ ἡ κόρη λαβοῦσα παρα- 
μικρὰν παρηγορίαν καὶ ἐλάφροσιν ἀπὸ τὸν φόβον, εἶπεν εἰς 
τὸν ἅγιον᾽ «Βλέπεις αὐτὴν τὴν πόλιν, πῶς εἶναι καλὴ ἡ 
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μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον 

δὲ ἀπολυϑῆναι τὸν στρατὸν" ἤρχετο δὲ καὶ αὐτὸς ἐπὶ 
᾿α'’ὍττῷᾺὃὲο-- 

" 

ἊΝ 
᾿ 
ἶ 4 τὸ 
᾿ 
7 

ΟἰΥΙὔα5 διηθηδ, ΒϑὈϊίαύο ἀθ] οί 1115, 564695 αὐἱθίϊδθ, ὈΟΠῚβ 
ΟΙΔΠΙ ΡΒ ΟΟρΡΙοΟβθ8, πασιβαὰθ ῬΟΡΌΪΟΘΟ δοοθϑϑὰ ἔγθαπθηίαίδ, 
ΠῸΠΟῸ διυιίθηη ἃ ὕμ18 1Π60]15 1η 580] 1}ὰα]πη6 ἀθβϑούοπᾶδ! ααϊὰ 
 ἈΟΙθυαυΒ ΠΊΪ8671, ΟΥ̓ Ὁπαυϑηη [αἰ πηα5. ἴπ (811 5646 Ἰοοδίϊ ὃ 
αὐϊπδγη γἱ 1 5ϑίπταὶ ου͵αϑᾶδπι ΟΡΡΙΔῚ Θβϑθιαιβ Δ] απ ρηΐ, Π8 ΠΟΒ 
ἴδτα οἷο οἷα ἀθϑυϊαὐοπὶβ ρὶρογοὺ ! 
Π Αἀ [600 Υὸ7χ ἔθυσουθ Θοποιβϑι8 οὗ ἱπρϑηῦ8 1Γ6 Ο]ΟΥ̓Θ ΘΟΙΩ- 
τηοίαϑ ΒΌΓΡΘΗΒ 1 τπηθάϊαμη Ἰοοαπι Δ] ἰοΥΘ πὶ δϑοθπᾶὶῦ οὐ τπᾶ πὰ 
8:16 ηὐϊ πὶ ᾿πα] Ο6η8 οδρὶῦ ΘΟΠΒ,]Π]Ἶ] τὴ ααοᾶ ορύϊπηαμη ᾿ΤῸ θμ- 
ΡΟΥΘ νἱἀθθαίαν. ἴδοΐο γθγὸ 51:]Θηὐϊο αἷῦ: Εἰ ἀποῦιβ ῬΘΥΪΟᾺ]15 
: πδύϑη ]θῈ18 8] θγαμὶ ΠΟΡῚ8 6]]ρϑπάμτη οϑύ, υοά ΤΆ] ητι8 ΤΩ 8] 
πἰπαϑυθ δογαῦ ποουτηθπθί. ϑ0Ππιὰ8 οὐθπὶμ ἰπ (811 ἀτύϊοαϊο 
οπϑυϊθαϊ!, αὐοα δαὺ ΟἸΠ65 ποίδπ ἀἸβϑῖσηθ σπου 18 ῬΘΙΊΟΘΆ]Ο. 
 ᾽ ΔοΘι5. δαὺ ρῬδύγδπι ἴῃ ὈΥΘΥΙ ΠΟῸΒ ορογίοὺ ἀθϑυϊ θυ: ΠΘ 
α αὐοὰ ἀοίογιθ οϑῦὺ ἱποῦυυϑιητιβ ῬΘΥΙΘα] τη, αποα ΤΉ] Π18 
ἸΟχΙ τη οϑὺ βροπύδηθα σοϊαπίαϊθ βαθθϑιηιβ. ἰριθαῦ ποβίγο 
Ὁ Π51110 ΡΥΘΌΘΑὐΙΒ Δ55ΘΠΒ.1), αποά, ἀΆΤΩΨΙΒ γιαθϑύυυ ΔΙ ΔΤ ΊΤΗ; 
οὐουῖν ὑδηηθπ ταϊβθγαίομθ ἀθουιατι ἱπ ταθ] 5 ΘΥΘΠΙΓΘ. [ οϑὺ 
αὐϊάθτη ΘΟΠΒ111ππῚ ποδβίγαμῃ, αὖ ΠΘΥ ἀ165 51 ΠΡΊ]08 ΡΌΘΙ Πι18 
Π ΘΟΎΘΒΒΊΠ αὐ ΟΟ "18 ΘΧροπδύαυγ 1π Ὠο]οοδιβύαμη, α 61) αΥ̓800 
ΘΠΙΘῚ5 ἀογογοῦ π60 Δ Ρ]1ὰ8 απογαῦ ααἰὰ τηδπαποοὺ οὖ 516 

ἃ 565 8 πασᾶ ρϑϑύὺθ ρούθυιῦ 111688 Ῥϑυ 8 μθΥΘ. 116]1118 
ΠΟΒ ῬΘΙ 1611 ὉΠῸΠῚ ΡΌΘΙΙΤΩ ἀγθομὶ ἰγϑᾶθυθ αὐδπὶ Π6- 

ΤΊ, ΠΘῸΘ 5111] ΟΙΏΠΘΒ 1πύθυγα δαὺ Ἰρτηούδϑ ΥὙΘΡΊΟΠ 65 ρθγᾶ- 
ΤΆΥΘ. ΟἸΙΠαΘ ΟΙΏΠΘ5 ἢ] ποβίγὶ ἔπουιηὔ Θχροϑιθϊ, οὗ ΘρῸ 
ΠΙΘΘ τ ἢ] δ πὶ αὐϑιὴ ΒΔ 60, ΘΧΡΟΠδΙῚ ἀγδοοηὶ 86 ἀθγογδηάμμ. 
8 ἀθογττη ΤῊ ἸΒΘΥΙΟΟΥα 8, ὀϑμβ δ. ΑἿΣ 511 ΠΌΙΏΙΠΙΒ Ροὐθη δι 

ἦν ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὅστις εἶχεν ἀξίαν μῆς" ἐγένετο. 

ὖ κ ἜΜΕΝ Βα δια αΒ οψηιαν, Μ ἄπο, Μαβ. 1 (1911), Ρ. 808 

ξῆν αὐτὸν. ϑέλας δεῖξαι σημεῖον διὰ τοῦ πανενδόξου Ἐκ 88,11 

τ Ὁ 



ΚοΙ 1,0 οἰκονομίαν δὲ τοῦ ϑεοῦ κατήντησεν ὃ ἅγιος ἐν τῷ τόπῳ 
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190 5Ὲὴ ΒΒ ’ΆΘΟΝΕΗ, 

τὴν Καππαδόκων χώραν πρὸς τὴν ἰδίαν πατρίδα. κατ᾽ 

ἐκείνῳ καὶ ἐξένευσεν ἐν τῇ λίμνῃ ποτίσαι τὸν ἵππον 
αὐτοῦ. καὶ ϑεωρεῖ τὴν κόρην καϑεζομένην καὶ τοῖς δά- 

κρυσιν βρέχουδσαν τοῖς γόνασιν καὶ περιβλέπουσαν ὧδε. 
Ν' ὧν κἀκεῖσε καὶ. ὀλολύξουσαν. ὃ δὲ ἅγιος πρὸς αὐτὴν εἷπεν᾽ 

«Γύναι, τίς εἶ σὺ καὶ τίς ὁ λαὸς ὃ ἀπὸ μακρόϑεν ἑστὼς 

καὶ {τί ὁρῶντες μεγάλως ϑρηνοῦσιν;» ἡ δὲ κόρη φησὶν" 

ὅ βρέχων 

κατοίκησίς της᾿ διὰ τοῦτο καὶ μὲ ὅλον ὁποὺ ὁ δράκων, ὅστις 
εὑρίσκεται μέσα εἰς τὴν λίμνην, κατέτρωγε τὸ πλῆϑος τῆς 
πόλεως πικρῶς, μὲ ὅλον τοῦτο μὴ ϑέλοντας ὁ πατήρ μου νὰ 
ἀναχωρίσῃ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πόλιν, ἐσυμβούλευσε τοὺς κατοί- 
κους αὐτῆς τῆς πόλεως; καὶ ἔδωκε καϑ᾽ ἕνας τὸν υἷόν του, δ᾽ 

καί τον ἔφαγεν ὃ δράκων, ἕως ὁποὺ ἔφϑασεν ἡ ἀράδα καὶ 
εἰς τὸν πατέρα μου τὸν βασιλέα διὰ νὰ δώσῃ καὶ ἐμένα ὁποὺ 
ἤμουν μονογενής του ϑυγατέρα. καὶ μὴ 'ϑέλοντας νὰ παραβῇ 
τὴν προσταγήν του; μὲ ἔστειλε νὰ μὲ φάγῃ ὃ δράκων. , ἰδού, 
κύριέ μου, ὅλα σοί τα εἶπα, ἔβγα ἀπὸ τοῦτον τὸν τόπον ὀγλή- 
γορα.» ὅταν ὃ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ Γεώργιος ἤκουσε ταῦτα τὰ 
λόγια τοῦ κορασίου, ἐσήκωσε τὰ ὀμμάτιά του εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ ἐπροσευχήϑη τέτοιας λογῆς « Ἴἄναρχε, ἀόρατε, ζωαρχικώ- 
τατὲ παντοκράτορ ; ϑεὲ τοῦ παντὸς κόσμου ὁποὺ δὲν ἔχεις 
μήτε ἀρχὴν μήτε τέλος, ὁποὺ ἔϑεσες τοὺς χρόνους καὶ και- 
ρούς, ὁποὺ ἐδιώρισες τὸν ἥλιον νὰ εἶναι ἀρχηγὸς τῆς ἡμέρας, 
καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας νὰ εἶναι ἀρχηγοὶ τῆς νυ- 
κτός, ὁποὺ ἐπήκουσας τῶν ἁγίων σου ἀποστόλων καί τους ἐξα- 
πέστειλες τὸ πανάγιόν σου πνεῦμα᾽ ἐπάκουσον καὶ ἐμοῦ τοῦ 
ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀχρείου δούλου σου, δεῖξον καὶ εἰς ἐμὲ τὸ 
ἄπειρόν σου ἕλεος καὶ ὑπόταξον καὶ ταπείνωσον τοῦτο τὸ 
ϑηρίον ὑποκάτω εἰς τοὺς πόδας μου, διὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοις 
πῶς ἐσὺ μόνος εἶσαι ϑεὸς καὶ ἔξω ἀπὸ ἐσένα δὲν εἶναι ἄλλος.» 

καὶ ἀφ᾽ οὗ εἶπεν ὅλα αὐτά, ἦλϑε φωνὴ οὐρανόϑεν λέγουσα᾽ 

Ὕ 
φ' 

0 "ΠΝΑΘΌΝΕΗ 12] 

«Πολλὴ ἡ ἀφήγησις τοῦ λόγου καὶ οὐ δύναμαί δοι 
λέγειν" ἀλλὰ φύγε, πρὶν κακῶς ἀποϑάνῃς.» καὶ λέγει 

αὐτὴν ὁ ἅγιος" «Εἶπέ μοι, γύναι, τὴν ἀλήϑειαν᾽ ἐπεὶ 
μὰ τὸν δεσπότην ϑεόν, σὺν σοὶ ἀποθανοῦμαι, ὅτι οὐ 

μή σε ἐγκαταλίπω.» τότε ἡ κόρη στενάξασα πικρῶς 

ζιλδυϊ δοβίθ ρσοθδυὶ Ἰϑἐδπίυγ, ααοᾶ ἐδπὶ Η6 0116 ῥυϊποὶρίασα 
ΤΩΘΙΊΟΥ ἔογύαπα βοαυδίαγ.Κ Ρ]δουϊῦ ὙΘΥ ΤΩ ΥΟΡῚΒ. ΟἸΔΒΪθι15 ἴῃ 
ἰαπύυτῃ, αὖ 615 ΘΟΠΒΙ.]ΣΌγη ΔΑΙΤΩΡΙΘΙῚ ΟαρΊ᾽θηὐθβ σουύα μη Ῥχο- 
Ῥαΐυατῃ ἤ]τυτα 4110 οὺ ΘΧΡοπογθηΐ, ααουβαὰθ δα τϑρίϑιη Β] ϑτη 
ἀθνοπουιηῦ. ΙΏΟΧ δυΐθπι ΥῸΧ ἱπαϊστπαπιὶ τοραΐδηβ βθηὐθη]θ 
4υδπ) ἀραογαῦ ΟὈΥΪΔΥΘ 7581 Β]1ατὰ βαϑη 40 οα]ύ ΒΡΟΠ80 
οδβϑϑὺ ἰγδάθηαδ ῬΥΘΡΑΥΔΙῚ οὗ οὐπϑύι αἰ 55:10 ρυθραγαύδιῃ ἴῃ 

1 Ῥγθϑθῃύϊδιη δα σοὶ. οομἴθϑοϊμη 4] ΓΘΡΊΟ Ἰδύθυὶ δϑϑιϑύθδηῦ 
ΒυΣσθηΐθθ θϑ Ἰαχίδ ΥΘ0Ὶ5 ῬΥΓΘΟΘ ὕστη 8ῈΧῸ τ ]ῦο σΘΙΩ ΤΆ 15- 
αἴ Ῥυγθύϊοβι 551:718 ΟΥ̓μδύδπι 810 Θομϑρθοῦαὶ ργθϑοπίδϑηῦ. 
αὕδηη ΤΟΧ ἱπίυθηϑ πθαυϑαιδχη 86 ΔΙΏΡ] 18 ἃ ᾿ΔΟΥΙΤηβ ρούαϊ 
ΟΠ ΠΘΓΘ, 804 1π Ἰπούατη ῬΓΟΥΌΙΏΡΘΙΒ 8ΙΊΔΥ ΠῚ ΘΧΟΙϑιηδυ 
ἄϊοοπ5: 9 Ηδούθπυβ οχ ὑθ ἢ]1ὰ τηθᾶ αἀ] 01 5511η8, βρθγδθδτα. ΠᾺΡ- 

λ8 ΟΘΙΘΌΓΘΒ 06 γ0, ΒΡ Υδῦϑπη [θ βΡΟΤΙ80 δ Ὀ1]}1} ΘΟΠ) ΡΟ 00- Αθη. 
-" ΔΥΘ, βροσϑθδτη ΘΧ ἐθ ἢ]105 ΘΟΠΟΙΡΘΙΘ, αι ταΐῃ] ἴῃ βὺο- ἘΡῈΕ 
᾿ΘββΊΟμθ) ΤΟρπὶ ϑβυροοθαθγθηῦ [ οὐ πιϑὶ τϑρπὶ σαρθυπϑου]δ ἔ. 8 
γο ϊπουθηῦ. 86 θ006 πὰπο ποη σϑαᾶίμχῃ, ποη Ἰϑυϊ ϊδτι ργϑβίδϑ, 
504 Ἰυαοίμχη οὔ ΤΩΘΙΌΓΘΙΩ ἸΔΥΡΊΥῚ5 ΔΙΩΔΥΤ. ΠῸΠ παρύϊ88 αὖ- 
ροΐθ (αὐ ϑΡΘγδΌΔΙΩ ΟΘΙΘΌτΟ, 564 ΘΧΘα 115 ὑγϑυϊ 5 ΟΡΘΙδ ΠΣ 
Ἰπωροπᾶο, ΠΟΙ ὧἰθ ΥἹΤῸ ϑόϑολε ΒΟΟΙΟ τηδγ8}1, 564 αποα Τη1856Γ- 
ἼΤΩμη οϑὺ ἴῃ βόδι ΠΙΟηΒ ΧῸ [θ ἰγδᾶο πρίδῃμϑο, ΠῸΠ ΤῺΘ 
πορούμμη ῬΥΟΡΘΕΣΟΥθτα [8018, 564 τη6 1} 6] 1 Θοὴ ἀθυθ! Πα 18 
οὐ Ὀαύατη.“ 
ΕἾΘ ΤῸΧ ᾿ΠΘΗΔΙΥΘΔΌΣΙΘΥ ᾿ἰδιηθηΐαθαΐασ, πθὸ αὐἱθαὺ ἰαπίο 
ἀΟ]ΟΥΪ τηοᾶθγδυὶ ΠΘ6 51.158 απθϑὑ] 05 ᾿ΤΩΡΟΠΘΙΘ ἤπθπι. οϑύθυ μὰ 
Ἰηΐου βδριθηΐθβ πούδ Υοίθυυθ υἹα θύῃ 6880 ΒΌΡΘΥ ἤσαχα οὐ ῥσο- 
Ἰχιαβ 8016 ὺ βθρὶιβ ᾿ϑοίουϊ [αϑύϊἀϊαχη ἱπέθυσΘ αἀαϑηὴ δα] οΥ]15 

Π1 (πϑδηϊξοβίρ Ἡγοψηιαη, 1. 6. Ρ. 8064 2 βραυδίῃν γ6] βθαιθίυῦ 
19 αὐ ἩοψηιαΉ 1. ο. Ῥ. 804 234 η6 αὐἱθϑῦ, π60 αὐἱραὺ ἩοψηναῊ 1. ὁ. Ὁ. 804 

ΟΥ̓ ΥΩ.) 

--- ὦ πτττσσπὐτ καὶ τὰς ας "τ “"---.--“ 

“ξι- νς -νς -αὐ τσ; ποτα ππότηκαν. ἡ 
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εἶπεν « Κύριέ μου, ἡ κατοίκησις τῆς πόλεως ἡμῶν καλὴ τῇ κόρῃ" «Σὶὺ δὲ πιστεύεις εἰς τὸν ἐμὸν ϑεόν᾽ μὴ φοβοῦ 

καὶ ἀγαϑή᾽ καὶ ἐγεννήϑην ἐν τῷ ὕδατι τῆς λίμνης πο- ὀ ΣΖἅἀπὸ τοῦ νῦν, ἀλλὰ ϑάρσει.» καὶ ἦρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
νηρὸς δράκων. καὶ καϑ’ ἑχάστην ἡμέραν ἐξερχόμενος ὃ μακάριος πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ εἶπεν" «Ὁ ϑεὺς, ὃ καϑή- 

κατήσϑιεν τὸν λαὺν τῆς πόλεως. καὶ ἔδωκεν δόγμα δ᾽ μενος ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐπὶ τῶν Σεραφὶμ καὶ ἐπι- 
πατήρ μου καὶ ἀπέστειλέ μὲ εἰς βρῶσιν τοῦ ϑηρίου" ᾿ς Ἶ 

ἢ. 190) νῦν ἰδοὺ εἶπόν σοι πάντα᾽ ἔξελθε ἐν τάχει.» ἀκούσας; 
ὃς ταῦτα ὃ ἅγιος λέγει τῇ κόρῃ «Μὴ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ 

νῦν, ἀλλὰ ϑάρσει.» καὶ ἠρώτησεν αὐτὴν λέγων" « Ποῖον 

σέβας ἔχει ὁ πατήρ σου καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ!» ἡ δὲ κόρη 

ἷνς φησὶν πρὸς αὐτὸν. « Ἡράκλην καὶ Σκάμανδρον, 4πόλ- ὦ 

Ρ. 186,8 λωνα καὶ τὴν μεγάλην ϑεὰν"ρτεμιν.» ὃ δὲ ἅγιος λέγει Ὁ 

4 ἐπιβλέψων 

᾿δαϊπηατη ἀθ]θοίαγθ. 160 αὐγαμηαιθ τθϑθοδηῦθβ γΘΟῚ5 ᾿διηθη ἐδ, 
 ῬΥΘΥΪΟΘΙ ῬΘΓΟΌΤΥΙΠη5 οὗ δα γϑὶ ἤπθη ῬΘΥΥΘΠΪΓΘ ὈΓΟΡΘΓΔΙΠΈΒ. 
ΠΟ Ῥοβὺ ἰθὺ δαΐθμι οοπυθγίύ 88 Υὸχ δᾷ ρορυϊὰπι ἀϊοθη8: 
ΑΙ βοχόθπδ οθηΐθμδ 1η1]18. ὙΟὉ]8 ἰΔΥρΡΊΔΥ οὐ ϑὕϊδιη ἸΡΒΌΤΩ 
Τορ στα ῬΓῸ ἀπΙρθηϊα ἢ]Ϊα τθᾶ ΘΟχατ αὐ γΘ. ΠΟΙ ΤΘΙΡΊΟ, 51 
ΘΔ ΠῚ ῬΘΙΙΏΙΒΘΥ 18. ΔΡΊΓΘ 1]]Θθαπη.“ς. δα 60 πᾶ γοθθ Ῥορυ]ὰ8 
ὈΠΙΥΘΥΒΙΙΒ ΤΟΘΡΟΠαΙδ: ΟΝΘασϑαιδη οὐ 510, 564 αὖ πΠΟΒΟΥ οὗ, Θὰ 
ΒΠῚ τα οὐ νϑϑύγα ἀθυογθίαγ." ἕμπο υἱᾶθῃβ ΤῸΧ βαδιη βθηΐθη- δον 
 ΐδιη ταϊηΐτηθ 'π ᾿ΥΥ ΠῚ] ῬΟ586 ΤΘΥΟΟΔΥΪ ργθοορὶὺ 11οϑὺ ᾿πυϊύα8, 
αὖ ἴῃ ΘΡΥΘΒΒΌΠῚ ΟΥ̓ΘΟΟΠΙ5 ἢ]18, οἰὰ5 ἀθροπογθίασ. ϑὺ 1050 σΌη 
ΟΙΏΠΙ ΡΟΡα]Ὸ 6 πλέως γϑυηοῦ δ. ΤΘὶ Ργθϑίο!δραίαν θγθηύατη. 
 β'ρᾷ ρΡὶπ5 οὖ Τὰ ΒΘΥΪΘΟΥ͂Β ἀοχηΐπαβ, αἱ ποη γα] τπογύθχη . 
ῬΘοσαίουβ, βθἃ αὖ οοηγθυίαίαν οὖ σἱνγαῦ, ἀϊσπαύαβ θϑὺ 8105 55.11 
τοῖτο ροὐθηἑ!θ υἱγύαύθμη οβύθπαθυθ, αὖ αα] ἀοχαριναιὴ ΒΌΡΡΙΙΟΘΒ 
γαπὺ οὐ ἀθνοίϊ, δὰ ἢ ἄθιη ἀθαποθγοὺ ον ϑυϊϑηϑμ. ἔ, 8. 
 (ὐπέϊριῦ τὔδαπο, αὐ δΔα]ούα, ΟἾγΙβϑυϊ ΘρΥΘσ 5 Τηαυυυ αθου- 
σία5 ἰπᾶθ ἰὐθυ ϑοῖθηβ ῥα] τη ἃ γἱϑ θοῦ. σο]θθδί 
θηΐπὰ Θασὰπὶ δἄδαμπδγο. οὖ ἰπύγϑηβ βίδριασι υἱαϊὺ τθρίϑτη 
ΠΥσίπϑηι 101 βϑαθηύθιη βἰοαῦ ΒΌΡΘΥΪ8 ΑἸΧΙ τη 5 6880 ΟΥ̓μϑδχη. 
᾿ αὰδ 50Ιο: δ θαύα, ΟΥ̓ οϑϑοὺ 101 8014 ἀθϑ ὐαΐα οὐ απἱᾶ ρο- 

Ὑ] 18 ἃ Ἰοηρθ ρΡοϑιύιβ θχϑρϑοίαγοὺῦ; οἷα ΠΊΟΧ ΥἹΓΡῸ ΓΘΒΡΟΠάΘηΒ 
ἴῦ: ΟΠ ΟΙΉΪΠ6 τη, ΠῸΠ ῬοΟΒβθατη [101 απθϑιΐθ οϑιιδϑθ ῬΡΟΠΘΥΘ 
Δ ΟΠ θα, αὐΐᾶ Ὑὐδθ τη66 ἢη15 οὐ γθϑίγθ ϑἐΐδιη, πὶ ἔθβυϊπδπίθυ 
Ἰ᾿οΥ 015, ΒΡ τη τϊπϑῦ, ααἱ πι6 ἄϊα ρτομῖθϑῦ ἐθουτῃ ἔθ α]ατΊ. 
58 Ποὺ ἀπὰπὶ ἰθ ἀθρύθοου, αὖ πἷποὸ αὐϑηΐοοῖιβ δοβοθᾶδ8, Π6 
ἸΘβϑίτηϑ τηοσῦθ ΠΟΥ 8 1715. 68 Θαπϊάθηη τη1168 γϑπαβῦο ἀβϑρθοία 

11 ϑέαν 

«Θάρσει, Γεώργιε, εἰσήκουσεν ὁ ϑεὸς τῆς δεήσεώς σου.» καὶ 
παρευϑὺς ἡ κόρη ἐφώναξε μετὰ δακρύων λέγουσα᾽ «Φύγε, 
ἄνθρωπε τοῦ ϑεοῦ, διατὶ ἔρχεται ὁ πονηρὸς δράκων.» καὶ ὁ 
δοῦλος τοῦ “Χριστοῦ Γεώργιος, ὑπήντησε τὸν δράκοντα καὶ 
σφραγίσας τὸν ἑαυτόν του μὲ τὸν τίμιον σταυρόν, εἶπεν" «Εἰς δ 
τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν. Ἰησοῦ “Χριστοῦ προστάξω ἐσένα 
τὸ ϑηρίον νὰ ὑποταχϑῆς καὶ νά μὲ ἀκολουϑήσῃς.» καὶ εὐϑὺς 
μὲ τὴν βοήϑειαν τοῦ ϑεοῦ καὶ μὲ τὸν λόγον τοῦ ἁγίου ἔπεσεν 
ὁ δράκων εἰς τοὺς πόδας τοῦ ἁγίου. τότε ὁ ἅγιος λέγει εἰς 
τὴν κόρην᾽ «“ὔῦσε τὴν ξώνην σου καὶ τὸ σχοινίον τοῦ ἀλόγου 1) 
μου καὶ δέσε τὸ ϑηρίον καὶ σῦρέ το εἰς τὴν πόλιν.» καὶ ἡ 
κόρη τρέμουσα ἔκαμεν ὅλα ἐκεῖνα ὁποὺ τὴν ἐπρόσταξεν ὁ ἅγιος 
καὶ ἐγύρισεν εἰς τὴν πόλιν μὲ τὸν ἅγιον, σύρουσα καὶ τὸν 

Ρ. 111 δράκοντα ὡσὰν πρόβατον ἥμερον. ὃ δὲ βασιλεὺς καὶ ὅλον τὸ 
πλῆϑος τῆς πόλεως ἔκλαιον καὶ ἐϑρηνοῦσαν διὰ τὸν ϑάνατον 1" 
τῆς κόρης᾽ καὶ βλέψαντες αὐτὴν ἀπὸ μακρὰν ὁποὺ ἤρχετο 
μαξὶ μὲ τὸν ἅγιον καὶ τὸν δράκοντα ἀπὸ τὴν κόρην συρό- 
μένον, ὅλον ὥρμησαν εἰς φυγήν. καὶ ὃ ἅγιος τοὺς ἐφώναξε 
λέγοντας «Μὴ φοβεῖσϑε διατὶ ἀνίσως καὶ πιστεύσητε εἰς 
τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ, ϑέλετε ἰδεῖ καὶ τὴν δύναμίν του.» τότε ὃ 30 
βασιλεὺς ἐπλησίασε καὶ ἔρριψε τὸν ἑαυτόν του ἔμπροσϑεν εἰς 

4 βρχορηΐδ ΘΟΙΥ. 6 Βθχοθθῦ 834 ΒΡΘΙθιϊηθῦ, ΒΌΡΟΙΙ τη 
Ἡεψηναη 1. ο. Ρ. 804 

δον αχν ν “5... 
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βλύπων ἀβύσσους, ὁ ὧν καὶ διαμένων ἀληϑινὸς ϑεός, 
αὑτὸς γινώσκεις τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, ὅτι εἰσὶν 
μάταιαι, ὃ δείξας τὰ φρικτὰ σημεῖα τῷ ϑεράποντί σου 
“Μωσῇ, δεῖξον καὶ ἐπ᾽ ἐμοὶ τὰ ἐλέη σου καὶ ποίησον μετ᾽ 
ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαϑὸν καὶ ὑπόταξον τὸ δεινὸν ϑηρίον., 
ὑπὸ τοὺς πόδας μου, ἵνα γνώσουσιν (ὅτι» πάντοτε μετ᾽ 
ἐμοῦ εἶ.» καὶ ἦλϑεν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσα. 
«Εἰσηκούσϑη σου ἡ δέησις εἷς τὰ ὦτα κυρίου" ποίει ὃ 
βούλει.» καὶ εὐθέως ἡ κόρη ἐβόησεν λέγων" «Οἴμοι, 
κύριέ μου, ἔξελϑε, ὅτι ἔρχεται τὸ δεινὸν ϑηρίον.» καὶ ο΄ 
δραμὼν ὃ ἅγιος εἷς ἀπάντησιν τοῦ δράκοντος ἐποίησεν | 

ὁν τύπον τοῦ σταυροῦ εἰπών «Κύριε ὃ ϑεός μου, 

μετάβαλε τὸ δεινὸν ϑηρίον τοῦτον εἰς ὑπακοὴν πίστεως 

οὗ ἔαοὶθ αἰτηΐβ ἄθοογα, αἀσθπὶ ΥἹΥΘΓΘ ΘΟΠΥΘηΪὺ οὗ ΠΟΠ. ΤΠΟΥ]Ϊ, 

ἀύθηῃ ρούϊα8. ᾿πηρθγαίογϊα ἀθοθῦ τηϑ]θϑίαϑ, ἄθ ουϊαϑ τπογὺθ 

Τηΐτηϊουβ οὐΐδιη, 81 αυἱβ οϑϑϑῦ, Δἀο]οσοῦ. ἃ αὐἱὰ μὰ Ὑθῃῖϑῦ 

᾿ χΙΟΥΪ, τη1165 ῬΟ]ΟΒΟΥΤΊΤΙΘ Ὁ ΤΗΙΒΘΓΘΥῚ ὑαὶ οὗ ταθὶβ ἀ1οὐ!5 δοαυ]- 

6 Θ500Π8 Εἶπο ῥγοοὰὶ ἔπρθ υϑιοοῦθυ, πθ οὖ ὑπ 80 ᾿πβδπηδ ἔθγᾶ 

Ο ραρίαγὶβ.. δὰ Ποὺ Ογϑυϊ ταν Θθουρίυβ σϑϑροπαϊν: 90 

γίγρο, ΠΟΙ1 ΘΧ τη τηβουϊοογᾶϊδμι ΠΔΌΘΓΘ ΠΘ6 ἸΩΘ] θ ρἱρθαῖ 

Ο :πἰογίδυβ, 568 ἱπᾶϊοα τηἱηΐ, αὐδᾶγθ 5818. 810 θχροϑίϊα οὗ αὐὰ 

᾿ρορυΐυβ 1116 οοπρτοραῦαβ αἰξοπᾶδῦ(. ὕππο Ρα9}18 ἀϊχὶὺ 6]: 

10» θοιηῖπθ ταὶ, ἴθ μ80 δαῦὺᾶ πϑίῃβ οϑὺ ἄγδοο ᾿πτηϑηΐ8, αἱ] ΡΘΠΘ 

᾿ ξροίυμι Βυΐα8 οἰν ναι ρορυΐαμι ἱπίθυβοϊθθαῦ. [ ἀπᾶθ ἔδοίατῃ ἔ. 4 

ρα, αὖ ΟἸΏΠΘ5 ἱγτιθγθηῦ ἴῃ γθρθι οὐ ἀϊοογθηῦ: ,.) ΟΥ̓ΑῚ 6 Μὲ 8,30 

β8}γ8 πο8, ΡΘΥΪη 8... ἔδοῖδ τὸχ οαϊούαπι, αὖ 51 Πρ] ὕϊμι 

 αυἰροὺ ργορτΐαπι Α]τατα ἄγϑοομὶ ὑγαᾶθγθῦ, αἰ πη 0 ὙΘΓῸ 10 

᾿ ἀπίοατι Π]απὶ βαδη 86 ϑρορομᾶϊν ἀδίσσαμα. αποᾶ 1] τὶ 

 δηΐηο δχθουϊοπὶ τοδπααπίθϑ γϑρὶβ οαϊούατα 8 Ιτα]θυθυαηΐ. 

Ο φοβίχμηοδυτμῃ γθπθγυιπῦ ΟΠΠΠ68 84 τϑρθπὶ τθρθίθηϊθϑ, αὖ Π16 

Ῥγοαῦ ργουηϊβεγαῦ ἀσγϑοοιῖ τηϊ ογϑῦ δὰ ἀονογαπάστγη. Το χ 111100 

Ο ΘΟΥῸΠ Ῥοὐ Ομ θυ5 58 Ἰβύβοϊθμβ πὰ τηθ ἄγϑοοηὶ ἀϊτοχιῦ 1ῃ 

20 Θϑοδτη. οὖ ἴρ80 οὔτ ομμηΐ ῬΟΡΌΪΟ βθᾶθὺ ρυοοῦ] δὐΐθπάθῃβ, 

αυϊᾶ ἀθ π|6 50 ἄτδοο τηϑ]ῖρπὰβ δούαγαδ. Θ000 αὐγίαβαιθ ΤΟΙ 

ῥϑύβαχη δα δυϊ: ἀϊδοθᾶθ ἔθβυϊπαβ, ΠΘ τη8}6 5:19 πύου ϑδϑ. 

 Δυδίθη5 Π66 βδποῦιβ θουρίυβ αἰχιῖ: Ραῦθυ ὕπὰα8 αἀθ1ὰ 8δ- 

Π ογαὺ ἀαθηὶ ΘΠ οαἱ ἱτηππο]αῦ ὃ, τοϑροπαϊῦ Ρρα6118: 2 ΔΘΥ 

46 τηϑὰβ οὖ απίγουβα οἰν᾽ύαβ 4115 ᾿παυποσία! θυ ΦοΥ] οὺ ΜΘΥΟΌΓΙΟ 

᾿ οὐ Αρο]]Ἰηὶ σταία οουαπὺ 11 δταῖπδ.“ βαπούιβ (ΘΟΓΡῚῸΒ αἰχιῦ: 

ΠΟ ΟΙΒΟ ποπ ϑαπὺ ἀϊϊ, 5θἃ ἄθπιομθθ τηδὶρηϊ, ααἱ ἀπουπὺ Βο- 

τηΐπο8 δᾶ ἰπίογιθαμι δὺ πϑιηϊπὶ Βα θπῖσο απθαπῦ. ὕὑὰ δαΐθιῃ 

ἴῃ οἵηπϊροίθηὐ!β ἀθὶ σγαύϊα οὐ τηϊβθυϊοοσϊα ΘΟΠἢ 018 ΥΟΒΡᾺΘ΄ 

30 14014 γᾶπϑ οὐ βἰπηιυ]δοτα πααύα οὗ οὐθᾶδβ ἴπ ἀοταῖπαπι ΦΘΒΌΤΩ 

 ΟἸδίαπι, ααἱ [6 Βοᾶϊθ 80 ᾿πτηταϊπϑηῦ τπουΐθ Πρ θγαθιῦ.,. οὐ 

οἰϑυϑὶϊβ οΟΌ}15 ϑυζδαχα ἰπ οθίαχα ἀἰϊχιύ: ᾧθοτηῖπ6 ἄθαβ, αἱ Ῥὴ 8,5 

8 μάταια 4 ποίηῆς 6 ἴνα] εἰ 7 φωνὴν 

τοὺς πόδας τοῦ ἁγίου καὶ εἶπεν εἰς τὸν ἅγιον᾽ « Παρακαλῶ 
σε, αὐϑέντα μου. φανέρωσέ μοι τὸ ὄνομά σου.» καὶ ὁ ἅγιος 
τὸν εἶπε᾽ «Τὸ ὄνομά μου καλεῖται Γεώργιος" τὸ ἀληϑινόν 
μου ὅμως ὄνομα εἶναι τὸ νὰ εἶμαι χριστιανὸς καὶ δοῦλος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ.» καὶ τότε ὅλοι ὁμοῦ μεγαλο- : 
φώνως ἐφώναξαν λέγοντες" « Πιστεύομεν, ἅγιε τοῦ ϑεοῦ, διὰ 
μέσου σου εἰς Χριστὸν τὸν ϑεόν, τὸν ὁποῖον ἐσὺ κηρύττεις.» 
καὶ ὁ ἅγιος ἐκβάλλοντας τὸν δράκοντα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν, 
τὸν ἐϑανάτωσε. καὶ τότε ὃ βασιλεὺς καὶ οἵ μεγιστάνοι καὶ 
ἄρχοντες καὶ ὅλον τὸ πλῆϑος ἐβαπτίσϑησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἕως τριάκον ([) 
ὲξ χιλιάδες" καὶ ἔγινε χαρὰ μεγάλη καὶ ἀγαλλίασις εἰς ἐκείνην 
τὴν πόλιν τῶν “ασσαίων᾽ καὶ ἔκτισαν ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
ἁγίου Γεωργίου, πρὸς τούτοις ἐπρόσταξεν ὁ βασιλεὺς νὰ ἕορ- 
τάξουν καὶ τὴν μνήμην του εἷς τὴν τρίτην τοῦ Νοεμβρίου ιὉ 
μηνός (ἴσως εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἔγινεν καὶ τὸ ϑαῦμα). 

πνμαρίβαροάρί-.νοτοῦ μαδλον αἰζεοροις ἰὐφυματῆς ε΄ νὰ ᾿ς , λαιστίνης, ὃς καὶ τοὺς ἐβάπτισε 
καὶ ἐχειροτόνησεν ἅπὸ αὐτοὺς πρεσβυτέρους, διακόνους καὶ 

1 οἵ. Ῥιδομθη ποι ᾿. 19 
18 5ἰ σι] δἰίτα, βἰμρῚ Π]οὐϊτα Ἡοψηιαη, 1. 6. Ῥ. 806 580 τηοσύα!θαβ 
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τοῦ ἀπίστου λαοῦ τούτου.» καὶ τοῦτο εἰπὼν συνεργίᾳ 
τοῦ αὐτοῦ ϑεοῦ καὶ τῇ εὐχῇ τοῦ ἁγίου ἔπεσεν ὁ δρά. 
κῶν εἷς τοὺς πόδας τοῦ ἁγίου. καὶ λέγει ὃ ἅγιος τῇ 
κόρῃ" «“Πῦσον τὴν ξώνην σου καὶ τὸ σχοινίον τοῦ ἵππου 

ξ. 191 (μου χαὶ φέρε μοι ὧδε.» καὶ λύσασα ἡ κόρη» δέδωκεν ε ι 
αὐτὰ τῷ ἁγίῳ. καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν τοῦ ϑεοῦ ἔδησεν 
τὸν δράκοντα καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῇ κόρῃ λέγων" 
«γωμεν αὐτὸν (ἐνν τῇ πόλει.» καὶ λαβοῦσα τὸν δρά. 
κοντὰ ἤρχοντο ἐν τῇ πόλει. ἰδὼν δὲ ὃ λαὸς τὸ παρά- 
δοξον ϑαῦμα καὶ ἐν φόβῳ αὐτῶν γενομένων ἔμελλον 

φεύγειν διὰ τὸν φόβον τοῦ δράκοντος, ὁ δὲ ἅγιος Γεώρ- 

γιος ἐβόησεν πρὸς αὐτοὺς λέγων" «Μὴ φοβεῖσϑε, ἀλλὰ 

στήκετε καὶ ὁρᾶτε τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ καὶ πιστεύσατε 

8 λύσασα 

Ρ. 118 ἀναγνώστας καὶ ἐγκαινιάσας τὸν | ναόν, ἔπεμψαν ὅλοι δόξαν 
εἰς τὸν ϑεὸν ὁποὺ ἐλύτρωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τέτοιον μέγαν ϑάνα- 
τον; ψυχικὸν καὶ σωματικόν, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ΤἘωρ- 
γίου. πορευϑεὶς δὲ αὐτὴν τὴν ὥραν ὁ ἅγιος καὶ ἐπάρας τὸ 
σκουτάριόν του. τὸ ἐκρέμασε χωρὶς νὰ πρατῆται ἀπὸ πουϑενὰ : 
εἰς τὸ πλέον ὑψηλότερον μέρος ἐπάνω τῆς ἁγίας τραπέζης τοῦ 
βήματος. καὶ ἐστέκετο μὲ τὴν βοήϑειαν τοῦ ϑεοῦ εἰς πολλοὺς 
αἰῶνας ἀοράτως κρατούμενον εἰς τύπον καὶ εἰκόνα τοῦ κατα- 
πετάσματος. πρὸς τούτοις ἐπλησίασεν ὁ ἅγιος εἰς τὸ ἱερὸν 
ϑυσιαστήριον καὶ ἐσφράγισεν εἰς ἕνα τόπον καὶ ἐβγῆκε μία 1 
βούσις ἁγιάσματος εἰς ἰατρείαν ἐκείνων ὁποὺ πιστεύουν εἰς 
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. 

Πολλὰ καὶ ἄλλα ϑαύματα ἔκαμεν ὁ ἅγιος εἰς ἐκείνην τὴν 

πόλιν, δαιμονισμένους ἰάτρευσεν, εἰς τοὺς τυφλοὺς ἐχαρίσατο 
τὸ φῶς τῶν ὀφϑαλμῶν τους, εἰς τοὺς κωφοὺς τὴν ἀκοὴν, εἰς τό 
τοὺς ἀλάλους τὴν λαλιάν, εἰς τοὺς κουτζοὺς τὸ περιπάτημα. 

καὶ ἄλλα πάμπολλα καὶ ἐξαίσια ϑαύματα ἔχαμε, τὰ ὁποῖα 
εἶναι ἀναρίϑμητα εἰς δόξαν τοῦ ἀληϑινοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ἀμήν. 
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εἰς τὸν κύριον εν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀληϑινὸν 

ϑεὸν καὶ ἀποχτενῶ τὸν δράκοντα.» καὶ ἐβόησεν κα ὁ ϑυ: 

σιλεὺς καὶ πᾶσα ἡ πόλις" «Πιστεύομεν εἰς πατέρα καὶ 

»ἱἷὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, εἰς Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώ- 

5665 ΞΌΡΘΙ ΘΟΠΘΙὈΙ τ ̓ πύπμθμβ ΔΌΎ 8808, αἱ] 65 ὙΘΙΊΒ ἀθ5 οὖ Ῥῃ18,43 
ΒΟΤΊΟ ΟΣ γίγρὶπθ πδύιβ, αἱ ποϑϊ οχηπῖα δηΐθαῦδιηη ἤδηΐ, 

αὶ τἱγρᾶτη ΜοΙβΥ, βΆτΔΌΪ ἐπὶ ἐπ ἀγαθοπθῖα ϑὺ Ὑθυβα Υἱθθ ἐποὸς ὁ 

ἀὐδοομοῖη ἴῃ δυίάπαηι Πρτιαπη γουἐϑυϊ, ἀἰρπουῖβ Ῥ͵ΓῸ 116 τηΐβθυ]- ᾿ μῆς 
ἐν 

οοχάϊδτα ὑχᾶπι οβίθπᾶθυθ δὺ ἕδο τηϑοῦχῃ [ βιρηαμῃ ἴῃ ὈΟΠΌΤΙΩ, 
αὐ νἱἀθαπὺ ομππθ8 δὺ οορποβοδηῦ αὐἷὰ ὑπ 65 ἀθὰ8 5018, αὐ] αὶ 11 

72.018 ταῖν 1118, οὐ ποι ϑϑὺ 811π|8 ρυϑύθυ ὑθ."ὅ Ῥμ 10 

 ἘῸ βυδίϊο ἤβοξαβ οδὲ βοπίξαβ δασϑγιιι ταδρτιβ οὐ ἰθυτοσο 
ῬΆΘΙ1α οοποιιδϑδα γ066 Ἰηϑρπᾶ ΘΧΟΙδΙηδΥ ἀϊοθπδ: ἡ ΟΙαΐπ6 
᾿ 86, αὐἷὰ Θθ000 ἄγ 60 τη] 10 Ἡ ΒΒ, ΤῸ δαργορίπασδὺ,. ἴπσπο 
δηπούαϑ ἀθουρῖυβ βαποίθ οὐ ὶβ βίρηιδθα]ο 856 Ῥγούθσθῃβ νἱὖ 
᾿ ΟΟΟΟΥβαΙα οἰὰβ οὖ δαἷῦ: ὡθοιαῖπο 9688 ΟἸμγτϊδίθ ἃ. τηϊῃὶ 
σίσχίαθοιη ἕμδια, αὖ ΠΒΟᾶῚΘ μυΐϊὰβ ἀγϑοθοπὶβ οαραὺ σοπίθγδιῃ οὗ 

Ἰδπῦ ΟἸΏΠ685, ααΐα ὑπ τηθοὰπι 65, οὐ Ιδπάθηῦ ΠΟΘ ὑπάγη 
Ῥοποᾶϊούαμα ἐπ 5θοαϊα ΘΟ] ουττη." 8ᾷ ΠᾶΠῸ γόοθπὶ γθηΐθηβ. 
ἷ 800. τη Ἰβϑίτηιβ αὖ ἄρῃ αΒ. οὗ ΟἸΠΪ ἔογοοϊναΐϊθ ἀθροβιύα 1π 
ΘΙΎΘΠῚ 86 8 ρθᾶθ5 οἷιιβ ργοϊθοιξ. οὖ βϑποῦιβ δἱύ μϑι: 
»ϑοῖνο οοΙηδϑ ὑχ88 οὗ ΡΥΘΡΘ μὴ ἱ οογᾶδβ ὑγὶοαγαχτα ὑπδυαχη.“ 
ῬῸ6116 γοιὸ [οϑυϊπαπῦίθι 5.15 ΟὈὐθιη ροΥδη8 τηϑη δα 15 8501 018 

ΟΥΙῖθυ5 ὑγαάϊαϊῦ βαποῖο, απ ροβίυ]αγογαῦ. Ὀθαύιβ ἀθουρὶαϑ 
ΔΟΟΘρ 5. ΘΟΙΊΔΙτα ΥΘαΙ Π110.}15. ραν ἀγαοοπθια οὐ ὑγδά]α1 
Ῥα6116 ἀϊοθπϑ: «Δ Οοῖρθ θυτὰ πὶ ΠΟΙΙΪΠ6 ἀΟΙΏΪΠ1 Τηδη δι 6 ὕ ΤΩ 

οἵ, απ 

8,15 

. μ . οὗ Αοῦ 
Ρίυμι οὖ Βυτηῖ]θιη οὗ Ῥθσρθ βθοῦγαΚ. ΡῈ611ἃ δυΐθιη ΟΠΊΏΙ 5 39 

ὍΣΩΙ ἀϊπθ αρή͵θούα 6 τηϑπὰ β8ποῦϊ ἀγδοοποῖῃ δοοθρὶὺ οὺ δο1ὺ 
π᾿ οἰγι αΐοια σαϑια ρσϑαᾶθπϑβ. υἱάθηβ Ῥοραϊα8 ὑδηύαμη 80 
[816 τα ΓϑοΌ] τα ἰθυσοσθ ρθυουβὶ ἕασθ ἰθγρῶ ἀθἀογαηῦ. ταυΥ 
δαύοπι ΟὨγιϑυϊ Οθουρίιβ οἰδιηδπ8 ροβὺ 605 ἀἰχιῦ: ἡ ΥἹΣΊ, ποθ 

 ϊπιθτο, βθᾶ βἰαΐθ οοπῆἀθπίθυ, αὐἱα ἱπυοοδΐο ὑσὶ ἰθα 5 ΠΟΙΏΪΠΘ 
Ὑ ΘΟ 15. τηϊγϑο]α ἀ61.6. δα μᾶπο γοῦθιι ῬΟρυ] 8 ΘΟΠΥΘΙΒΙΙΒ 

ΠΠ ῷ ΟΟΠΟΌΗΒδ ΟΟΙΥ. 6 ΟΟΠΥΘΙΒΦ 
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ρίστον.» καὶ ταῦτα ἀκούσας ὁ ἅγιος ἐξενέγκας τὴν 
6 ν - 3 , Ἁ ͵ ἢ 

ῥομφαίαν αὑτοῦ ἀπέχτεινε τὸν δράκοντα καὶ παρέδωκεν 

τὴν κόρην τῷ βασιλεῖ. τότε συνήχϑη τὸ πλῆϑος τοῦ 

λαοῦ καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας τοῦ ἁγίου δοξάξοντες, 

τὸν ϑεόν. μετακαλεσάμενος δὲ ὁ ἅγιος Γεώργιος τὸν 

ἀρχιεπίσκοπον “4λεξανδρείας ἐβάπτισεν τὸν βασιλέα καὶ 

ὼς" τοὺς μεγισζτάνους αὐτοῦ καὶ πάντζα τὸν λαὸν ἐπὶ 

8,8 ἡμέρας (δεκαπέντε ὡσεὶ χιλιζάδας) δ μ' καὶ ἐγένετο 
χαρὰ μεγάλη τῷ τόπῳ ἐκείνῳ. 

785 οοᾶθχ δΟσαρύαΒ 

βύθυθυ αὖ ΟΠΠ68 ᾿πὐπθηῦθβ θατη. αἱ βδηοῦαβ ἰδ: ἡ Οτθαϊίθ 
ἔς ὅ ἴῃ ἄθαπι ρδίγθηι. οπηπὶρούθηθθη οὐ ἰπ 9οϑαχῃ  ΟἸγϊβύυμη 

ΒΙὰπὶ οἷὰβ παΐυτη ὁχ Μδυγϊα ΥἹγρίπθ, ρϑϑϑαμη 880 Ῥοπίϊο 
Ῥγ]αῖο, ογυοϊῆχυμη, ταοσύπαση οὗ βϑρυϊύαπι, ὑθυίλα 416 γϑϑγ- 

᾿ Υ̓́ΘΧΙΒ86 ἃ τηογῦθ8 οὗ 1π Ξρισύατα βδπούμση, βϑηούδηι 600] Θ 5181 
Καύμο! δ, ϑϑπούουτ πη ΘΟΙΏΤΩ ΠΟΙ ΘΙΏ, ΤΙ ΒΒΙΟΠΘΙῚ ΡΘΟ0Ο0δ- 
ΤΟΥΌΤη, ΟΔΥΠ1Β ΓΘΒΟΥΥΘΟΟΠΘ, οὺ ΘρῸ Οοοϊἀὰπὶ ἀγϑοοηθη 
Ἰδύατη θὺ ΠΟῸΠ ΔΙΏΡ 18 ὙΟΡ15 ουϊῦ ποοῖνιϑ." 

Βεβθροπάθγππηῦ ΟἸΏΠΘΒ. ἀπὸ ΟΥΘ αϊοθηΐθθ: ,..Μ1165 ἔου ]85- 
5116, ΟΥΘαΙτηυ5. ἄθαχῃ ραίγθιῃ οπιπὶρούθπέθμι οὖ θϑαση Ομ γ]- ὦ 
βύσμη ἢ] αγ θἰπβ οὗ βρ' ἰὔαπι βδπούπμι ὑγ68 ῬΘΥΒΟΠ8Β ϑὺ ὉΠ 
ἄθυαγη 6886... δὰ πθὸ δυΐθμι ῬΟΥΥρῸΠ8 τηϑπι8 Ὀθαΐαβ (Θ01- 
σ᾽αβ 110 ἀγϑοομβ ἔϑιαοθ8 ὑγαηϑῆχιῦ οὐ ϑυαρίπαῖο σ]δᾶϊο θἰμϑ 
οδρυῦ διηρυίαυθ. ἔχὰπὸ ΟἸΏΠΘΒ ὉΠΔΗΪΤΪΓΘΥ σϑιαϊο τΘρ]ϑὺ] 
σποαγγογαηὺ ἰαυᾶαπίο οὐ Ῥοπϑαϊοοπίθβ ΠΟΙΏΘη Ὑἱγθη δ ἰπ 15 

ϑήρῃ ΒΘ0]8, ααἱ οϑῦ Ὀθηθαϊοίαβ οὺ ταϊσα 1115 1π δ ποῦ β 5118 
᾿ς οὗ ἀδὺ νἱγύαπθθιη οὐ ἔογεϊδαἀϊπϑη ογθαθπ θα ἴῃ θαμπι, οὁ8]- 

ΠΟΙΘ 19 ΘΠ ΒΌΡΘΥΙ βθυρθηύθβ οὗ ΒΟΟΣ 0168 Θὖ ΠΟΙ οἷβ ΠΟΘΘΙΘ 
Ῥοβϑαμῦ. οὐ ργοβύθγυπθοηίθβ 860 δἃ ρθᾶ685 ΟἸ υιϑὺϊ τηδυύυγ!β α1- 
οθὈδηῦύ: 
118, ααθηι ργθαϊοδβ. οὐ βύαθτη θθδῦτπϑ ἀὐθουρὶαβ οοηγοοδυ 
δα 586 ΑἸΘχδῃγαχα ΘΡΊβοοραχη, οατῃ απο ἰπ ΧΥ͂ ἀϊθγτα 5Ρ8010 
Ὀαρύϊχανιῦ γϑσϑθίη οὗ ορὑϊτηδίθβ γϑρηὶ οὖ 8108 ΥἹΓῸΒ ΠΌΠΙΘΙῸ 

ϑϑποίθ ΘΟΣΡῚ ἴδια α]θ ἀθὶ, θαρύϊζδ ΠΟΘ 1Π ΠΟΙΏΪΠΘ 30 
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Τότε Μασία ἡ πόλις ἀνήγειρεν πάνσεπτον ναὸν εἰς 

τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου ψϑρργέονο καὶ ὅτε ὠκοδομεῖτο ὃ 

Ἶ γαός, ἑστὼς ὁ ἅγιος ἐν ἑνὶ τύπῳ καὶ ἀὐουξέμενοι ἐξῆλ- 

ϑὲν πηγὴ ἁγιασμοῦ. τότε ἐπίστευσαν ὑπὸ τὸν κύριον. 
᾿ς Πολλά τε ϑαύματα καὶ σημεῖα ἐποίησεν ὁ ἅγιος Γεώρ- 

ἐ 
γίος [ διὰ τῆς δοϑείδης αὐτοῦ χάριτος. ἴ. 1915 

Γ ῷ ἐχοδομήτω 

ζ αϑαγαρίπία τα 1]18, ΒΟ πατη. αἱ ἱπρθηΐὶ σϑυᾶϊο τΘρ] θα] δὰ 
ΠΟΠΟΥΘΙΩ ἀοιηϊπὶ ΠΟΒΟῚ 9688 ΟἸγιϑῦϊ οὐ ο]ΟΥ ΟΒΙ 5Β1121 ΙΏΔΥ- 
ἐγτὶβ αθουρῚ θοο]θϑίϑιη ταν Ὁ}}} ἔνθα, ἀθοογϑίδμα ΘΟΠΒΕ]- 
ξυοταπί. δᾶ ααδιη Ὀθαΐιβ Θθουρίυβ Ὑθηΐθη8 5018 Β8 ΠΟ 
σταύϊα, οοοροιαπίθ ἰθϊάθμι δὰ ορογαῦμβ οδῦ πγϑοαϊατη. ἢ. ὅ᾽ 
πᾶμη Οὑπὶ Ῥϑσϑπουπι τη] πο δὰ θὰπὶ ΟΟπαρθγθηῦ οὗ 
ὈδΡ ΙΒ) 18 Βτα δια. Ἰηβύδηθι ρύθοθ ροβϑύυϊαγθηῦ, δηῦθ δἰύδυθ 
θοαίυϑβ ϑουρβῖυβϑ ΥΘΠΙΘΗΒ ἔδούραυθ ΒΙΡΊ ΔΟΙ]Ο ΟΥ̓ΟΙΒ 1Π ὑθυΎϑχη 
ἸαυρΊβϑίταθ δα 6 ἔοηΐθμι υὙἱγσαμη Θἀαχιῦ, ἄθ αὐο ἴῃ ΒΡ ᾿ΥΙῦτιϑ 
βᾶποῦ σταίϊα γοπᾶίϊ ϑαπῦ ὈΠΙΎΘΥΒΙ. οαΐαδ ἔοηὐ8 Δα 0 ἴῃ 80 

αὔθηι ἰδηΐδυη ΒαὈπθγαπὺ, αὖ, αὐἰοῦπαθθ 1π ἄθυχη οΥΘάθΠ5 
ΟΧ 815 παυδύιπι ϑυχηογοῦ, Πογοῦ βᾶπιβ ἃ αὐυϑοιπαιθ ἀθύϊηθ- 99 ὅ,4 
τούαν ᾿πῆντηϊίαίθ. ᾿ 

ΗΙ5 ἴα ἴῃ ἴδῃ ἀϊοία οἰνιθαῦθ ρογϑοῖϊβ, αὖ 411845 ἸΏ] 
ΥΟΥΌΙ βοιηθη αἰ αηἀογοῦ, βϑϑηοῦαβ οθρογαὺ δα ῬΥΟΡΙΊδ ΓΘΙΏΘΑΙΘ. 
Ἄ 

' 
᾿ 

᾿ 

9 5ρ:γδὰ 

Οοὰά. Ῥατίβ. [18. θ)6ὸ ἀδϊπιοηθ8.] 
{τ0, 

᾿ Ἐξερχομένου δὲ τοῦ ἁγίου ἐκ τῆς χϑλθωδ καὶ ἀπερ- ξ. τά" 

χομένου πρὸς τὴν ἰδίαν πόλιν αὐτοῦ πατρίδα ὑπήντησεν 

αὐτὸν ἐν τῇ ὁδῷ δαίμων ταπεινώμενος, ἥσυχος, κρατῶν 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βακτηρίαν᾽ καὶ λαβὼν εἰρηνικὰ συν- 

ἥἤντησεν τὸν ἅγιον Γεώργιον καὶ λέγει αὐτῷ" μόρος αὐ 
Αὐΐπδαβου, Μίγδοι δ 9 
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σοι, Γεώργιξ.» ὁ ἅγιος λέγει" «Πῶς ἐτόλμηθεις καλέσαι 
τὸ ὄνομά μόνῃ ὦ οὖκ οἶδας; μὴ͵ γὰρ οὐκ εἷσαι πονηρὸς 

δαίμων;:» ὃ δαίμων εἶπεν" «Πῶς ἐτόλμησας εἰπεῖν τοῖς 
ἀγγέλοις τοῦ ϑεοῦ ταῦτα; σκόπευσον. τί ἐλάλησας.» ὃ 

ἅγιος Γεώργιος λέγει" «᾽Εὰν εἷσαι ἄγγελος ϑεοῦ, δεῖξον, 

[σου] τὴν δύναμίν σου.» καὶ ποιήσας ἐν τῇ γῇ τὸν τύπον 
ἔξ τὸ τοῦ τιμίου σταυροῦ | περιέφραξεν κύκλῳ τοῦ δαίμονος. 

᾿ 5 »ν 3 -" - ἕω 

καὶ λέγει αὐτῷ «᾿Επὶ τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ δεῦρο ἀκολούϑει μοι.» καὶ εὐϑέως ἐβό- 

ησὲν ὁ δαίμων λέγων: «Οὐαὶ ἡμῖν, Γεώργιε, ὅτι δὲ 
ὑπήντησα.» ὃ ἅγιος Γεώργιος λέγει" «Ὁρκίξω δε, πο- 
νηρὲ δαῖμον, τὴν αἰώνιόν σου τιμωρίαν, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς, 

σοά. Ιοδ58ἃ- ἰχ 2 - -“7ὡ ς ’; Α 

Ειτερον ϑαῦμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου περὶ 
Ῥβϑίοι 808, 9 μ “ 97 9 

τοῦ δαίμονος. 

Ρ.119 ἘἜξερχόμενος δὲ ὁ ἅγιος ἀπὸ τὴν πόλιν τῶν “ασυαίων (!), 
ἀκολουϑοῦσε τὸν δρόμον του καὶ περιπατῶντας, τὸν ἀπήν- 
τησὲν ἕνας δαίμων κατὰ πολλὰ ταπεινός, κρατῶντας εἰς χεῖράς 
του ῥαβδίον γεροντικόν, ὁμιλῶντας σιγανά" καὶ λέγει εἰς τὸν 
ἅγιον" «Χαίροις, Γεώργιε,.» καὶ ὃ ἅγιός τον εἶπε᾽ «Ποῖος : 
εἶσαι ἐσὺ ὁποὺ μὲ ὠνόμασες ἐξ ὀνόματος μὴν ἠξεύροντας τὸ 
ὄνομά μου;:» λέγει του ὁ δαίμων" « Ἐγὼ εἶμαι ἄγγελος τοῦ 
ϑεοῦ.» καὶ ὃ ἅγιος εἶπεν" «᾿ ἀνίσως εἶσαι ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ, 

ν 
δεῖξον εἰς ἐμὲ τὴν δύναμίν σου.» καὶ ποιήσας ὁ ἅγιος τὸ 
σημεῖον τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ εἰς τὴν γῆν τριγύρω εἰς τὸν τὺ 
δαίμονα, τὸν ἔκλεισε μέσα καί τον λέγει «Σὲ δρκίξω εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ϑεοῦ νὰ μὲ ἀκο- 
λουϑήσῃς ὕπου ὑπάγω.» καὶ ὃ δαίμων ἀπεκρίϑη" «᾿Αλλοί- 
μονον εἰς ἐμένα, Γεώργιξ, ὁπού σε ἀπήντησα εἰς ταύτην τὴν 
ὁδόν.» καὶ ὃ ἅγιος τὸν εἶπε᾽ «Πονηρὲ δαίμων, τῆς αἰωνίου ιὉ 
κολάσεως κληρονόμε, σὲ ὁρκίξω νά με εἰπῆς, ποῖος εἶσαι ἐσὺ 
καὶ τί ἐσυμβουλεύϑης ἐναντίον μου.» λέγει εἰς τὸν ἅγιον ὁ 
δαίμων" «Ὦ Γ ξώργιε, ἐγὼ εἶμαι ὃ δεύτερος ὦ ἀπὸ τὸν Σαμουὴλ 
τὸν πρῶτον᾽ ἐγώ, Γεώργιε, τεσσαράκοντα χιλιάδας εἶχον εἰς 
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τίς εἶ σύ, καὶ τί με ἐβούλου ποιῆσαι.» ὁ δαίμων εἶπεν" 
«᾿Εγὼ ἤμην, Γεώργιξ. τοῦ πρώτου Σαμουὴλ δεύτερος, 

ἐγώ. Γεώργιε, σαράκοντα χιλιάδας κατεῖχον" καὶ ὅταν ὁ 

 ϑεὺὸς τὸν οὐρανὸν ἐποίησεν, ἐγὼ ἐκεῖ ἤμην. καὶ ὅταν 

τὴν γῆν ἐχώριξεν., ἐκεῖ παρήμην᾽ ὅταν τὸν στύλον τῆς 

γῆς ἐποίησεν. ἐκεῖ ἱστώμην᾽ ὅταν τὴν ἄβυσσον ἐσφρά- 

᾿ς γισεν, ἐγὼ ἐθεώρουν, φοβερὰς ἀστραπὰς ἐγὼ ἐπεῖχον" 
ἐγὼ τὰς νεφέλας ἐδέσμευον., ἐμὲ ἀνθρωπίνη φύσις ἰδεῖν 

οὐ δύναται ἐμὲ αἱ λεγεῶνες τῶν ἀγγέλων δεδοίκασιν" 
ὁ καὶ ἄρτι διὰ τὴν ὑπερηφανίαν μου πατοῦσιν οἱ πόδες 
μου τὴν γῆν, ἀλλ᾽ οὖν μᾶλλον, ὅτι καὶ σώματα γηίνων 

8 ἀνϑρωπίνοις 

σοᾶ. Μοιϑ8ο. [6 Πϑιμομθ. ἡφηρίρτι 

Οὐϊὰβ Ορϑυῖρθυβ ᾿πυιάθηβ οΔ]]1ἀπ8 Ὠοβύϊβ δηίιααυβ αὖ ὑγ1- ἴ. δὴ 
ΟΠ 0ΙΟΘὶβ ΤΘΒΒΙθτι5. ὙἹΟῚΘ ἸΟ]ἸαΘ ψίζϑηϊα Βα οΥβουθσθῦ ῬΘΥΘΡΎΙΠΟ 210 18, 
ρὲ Βεριζα ΟὈγϊδιὰ σϑηϊὺ Βα] αὐϑηβ θατῃ οὐ ἀἰοθηβ: ΒΡ ῸΧ 010] ἝΩΣ 
 ((θουΐ, ἔϑιηα]θ ἀθὶ.Κ ἀαθπὶ βαποίιβ ἀἰγῖπο ΒΡ τ ὑπ ΔΘ ΠΟΒΟΘΠΒ πιο. Υ͂, 
5 αἰχιὺ οἷ: Θαοιηοᾶο τη6 ποιηΐπδιθ δι ἀθ5 θη ὑϊπη68} αυο- 
χηρᾶο φῬϑοόθιαὰ ἀδ8 αὐυἱ ἀἰδοογάϊδηη αρίαιιθ βθηλπᾶτθ ἸΔΌΟΥᾺΒ᾿ 
ΠΠΟΝ τηθύα]8, ἀθιηοη ταϑ]ρπιβ, αἱ ἰθυσϑιὴ οἰτοῦΐδ, αὖ Ρ80]- τὰ 

Οβροβ δᾶ τγἱχᾶβ οὖ οοπύθηξοπμθϑθ ΘΟ Ρ61185 οὐ ΟἸγιϑυϊ νϑϑυϊρια ὅ.8 
βθαιθηΐθβ ΤΠ 818 Πα Ὸἶπ685 1]]ΘΟΘὈΓ18... ὕπο ἀθηηοῃ 88 
Ὁ ΥἱἹᾶθη8 ἰαΐθυθ πΠῸη Ῥοβθ86, αὖ 1ρ81085 58πο.1 γσιγϑαΐθιη ΘΧΡΘΥΙ- 
χρέα, ΔΙΌτη τποᾶπχη ὑθηηρίδυϊομ!β ᾿πυθηϊῦ. αἷὖ θηΐμι: 951 ὕὰ 
65. ΔΗρΡΘΙΒ ἀογηϊπὶ, ὑσδχα ταϊπὶ υἱχύαΐθιι οβύθηθ. 9. δᾷ ᾿θ0 
βαποίιβ ἴῃ Οἰγοαϊαι ἀθιηοῃὴβ ἰθιυϑτη ΟΥ̓ΆΟΙΒ 5010 βρηδυῖῦ 
ἀΙοΘη8: ,[ἢ ΠΟΙΏΉ1Π6 ἀοΙηΐπηὶ {688 101 ΡΥΘΟΙΡΙΟ, αὖ Π16 5866α88- 
ὅ ΥἹΒ. 
βαποίο ροίογαὺ πυϑαῦδιη ΔΌΪγΘ, 804 ἰδ] 105 ρτοβθαυθυδίαγ 
ράχη ἀἰοίϊβ, ἐδ! θυ 856 οαδυϊσαθαῦ βϑυτα οὶ θιι8: .8| 6 τΩ1Π}], 
᾿δᾷ αὐἱᾷ {01 ΟὈΪ γα γϑπὶῦ οὐν᾽ ἀππαθϑηα ἐ8 ἃ γϑυϊία δ υἱὰ ἔ. 6 
ΘΟ] πδγθ ΟΘρὶ οὗ οοποθρύμμπι. οροῖθ βύπααϊ δα] θΥθ ἡ 6α 
Ὁ 8010 γουῦδο ἐμὰ τὰ ροϊθηίία γϑιϊσανιῦ πὸ ἐθ οαμη ΥΘ]]Θ 1 

ἀ8ῦ 

Ὁ Θα]θὰ5 ὙΘΥ18 ἀθηομ ὑδιηαπδηη Οδὔθη]8 δϑύγιοῦα8 ἃ 

ο 
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ἀνθρώπων ἡμᾶς σμίγουσιν. ἐγώ. Γεώργιε, ἐφϑόνησα 
τὴν δοθϑεῖσάν σοι χάριν καὶ ἠβουλήϑην ἀπαντῆσαί 
ὅοι, ἵνα μὲ προσκυνήσῃς, ὅτι πολλοὺς τοῦ ϑεοῦ ἐχώ- 

ρησα ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ" ταῦτα πάντα εἶπόν σοι, μνή- 
σϑητι, Γεώργιε, τὴν προτέραν μου δόξαν καὶ τὴν δευ- 
τέραν μου ἀϑλιότητα᾽ μὴ ἐπιτρέψῃς μὲ ἀπελϑεῖν εἰς τὴν 
ἄβυσσον, ὅτι οἱ ἐν τῷ ἀβύσσῳ ὄντες πρῶτοί εἶσιν παρα- 
βάσεως, καὶ οὐ μὴ εἰσέλϑω ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα.» τότε ὃ 

᾿μέγας Γεώργιος ἦρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ πρὸς {τὸνν τῶν 
155 

. 120 

ὅλων ϑεὸν λέγων" «Κύριε ὃ ϑεός μου, ] εἰσάκουσον τῆς. 

ὃ σοιν 

τὸν ἐξουσίζανΣ μου, ἐμένα ἐφοβοῦντο οἱ λεγεῶνες τῶν πο- 
λυομμάτων, καὶ τώρα διὰ τὴν ὑπερηφάνειάν μου πατοῦσι τὰ 
ποδάριά μου εἰς τὴν γῆν᾽ ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα, Γεώργιε, ὅτι 
ὅε ἀπήντησα εἰς τὸν δρόμον καὶ ἐφϑόνησα τὴν χάριν ὑποὺ 
σου ἐδόϑη ἀπὸ τὸν ϑεόν, καὶ ἔβαλα σκοπὸν νά σε κάμω νὰ ἢ 
πέσῃς νά μὲ προσκυνήσῃς. ἐπειδὴ καὶ περισσοὺς τοὺς ὑστέ- 
φησα ἀπὸ τὴν ϑείαν δόξαν, ἐρχόμενος εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον᾽ 
νὰ ὁπού σου τὰ εἶπα ὅλα, Γεώργιε, ἐνθυμήσου τὴν προτέραν 
μου μακαριότητα καὶ μή με συγχωρήσῃς νὰ ἀπέλϑω εἰς τὴν 
ἄβυσσον, ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖνοι ὁποὺ εὑρίσκονται ἐκεῖ μέσα, εἶναι τὸ 
οἱ πρῶτοι καὶ ἀρχηγοὶ τῆς παραβάσεως.» ὅταν ἤκουσεν ταῦτα 
ὃ ἅγιος χ ἑώργιος ἀπὸ τὸν δαίμονα, ἐσήκωσε τὰς χεῖράς του 
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπροσευχήϑη. τοιούτης λογῆς «Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστὲ ὃ ϑεός μου, τοῦτον τὸν πονηρὸν καὶ ἀκάϑαρτον 
δαίμονα ὁποὺ δὲν ἔκαμε τὸ ϑέλημά σου μήτε ἐφύλαξε τὰ 15 
προστάγματά σου, ἀλλὰ ἔμεινεν εἰς τὴν κακίαν του, πέμψε 
τον εἰς τὸν σχοτεινὸν τόπον τῆς αἰωνίου κολάσεως διὰ νὰ 
κολάξεται εἰς τοὺς ἀτελευτήτους. αἰῶνας καὶ νὰ μὴ πειράξῃ 
τὴν εἰκόνα σου ὁποὺ ἔπλασας.» ἦτον δὲ εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον 
ἕνας λέϑος κατὰ πολλὰ μεγάλος καὶ σφραγίσας αὐτὸν ὃ ἅγιος 80 

εἶπεν «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ 
ἀνοίξῃς ἐσύ, πέτρα, καὶ νὰ δεχϑῇς μέσα αὐτὸν τὸν πονηρὸν 
δαίμονα.» καὶ ἐν ταὐτῷ ἐσχίσϑη. ἡ πέτρα, καὶ λέδει εἰς τὸν 

ῦ 

ΡΕ ΡΑΙΜΟΝΕ. 1838 

᾿ δεήσεώς μου, διότι πάντοτέ μου ἀκούεις" σὺ γὰρ εἶπας, 
χύριε, ὅτι τὸν ἐρχόμενον πρός μὲ οὐ μὴ ἐκβάλω 

ὰ σὺ γάρ, κύριε καρδιογνῶστα, ὃ δήσας καὶ δεσμεύ- 

σας ἐν τῇ χειρί μου τὸν πονηρὸν δράκοντα καὶ τοῦτον 
τὸν δαίμοναν τὸν μὴ ποιήσαντα τὸ ϑέλημά σου καὶ μὴ 
φυλάξαντα τὰ προστάγματά σου, ἀλλ᾽ ἐμίανεν τὴν ἑαυ- 
τοῦ πονηρίαν καὶ μὴ ἐπιστρέψαντα πρὸς σὲ τὸν μόνον 
᾿ἀληϑινὸν ϑεόν, κατάβαλε εἰς τόπον φοβερόν. ἵνα κολάξε- 

ται καὶ τὴν εἰκόνα. ἣν ἐπλαστούργηδας, μὴ πειράξει.» 

᾿χαὶ ἦν ἐκεῖ πέτρα παμμεγέϑης καὶ ἐσφράγισεν αὐτὴν ὁ 
μέγας Γεώργιος λέγων «Ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀνοίχϑητι πέτρα καὶ ὑπόδεξαι τὸν πονη- 

ρὸν δαίμονα τοῦτον.» καὶ παραχρῆμα ἐσχίσϑη ἡ πέτρα 

χαὶ ἐξῆλθεν πῦρ ἐξ αὐτῆς καὶ κρατήσας τὸν δαίμονα 
ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ χάσματι ἐν μέσῳ τοῦ πυρός. καὶ 
πάλιν ἐπέστρεψεν τὴν πέτραν, ὡς ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς. καὶ ἦν 
ἐχεῖ κολαζόμενος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἕως τῆς συντελείας τοῦ 

᾿αἰῶνοο. χὰ 

1 ἐπιστρέψαντες 95 πειράζην 

-.ο-.....-.-.ςς-ςςςς-ἀ-Ἐ-.-...- 

Ῥοβϑατα ἀουθ!παῦθυθΚ. οαἱϊ βαποίαβ Θθουϊαβ αἰχὶύ: ,Αἀϊαγο 
ἐθ ῬῈῚ οἰππϊροίοπύθιη ἄθαμη αὖ ἀϊθαβ, αὐϑῦθ ΟὈγᾶπι τα] Β 

γϑηϊβίϊ.. ἄθιθομ γοϑροπᾶϊθ: οΘαΐϊα ταυ]ΐοβ 8 υἱϑ ἀουη 1 Υθ- 

ἰχαχὶ, οορί αγοσατα οὖ ἰθ ἱπᾶθ ἀϊγθυίθυθ οὺ αὖ ῬΥΌΠῸΒ 1π ὑθ- 
ΤΆΤΩ Οοϑάθη5 Τη6 δἄογδγθβ. 864 6006 πῦπο, αὐἱᾶ αθ' τη6 ἃ 60 
οϑὺ 01 Θομοθβϑδ ροὐθϑίδϑ, ῬΥΘΘΟΥ, γϑοοχᾶδυθ 1111π|8 Ὀθαὐιπαι- 
πἶβ, αὐ ΡΘΙ 6] ϊομθιῃ 81.181 οὺ πΘ Ὑ61158 1π ΔΟΥΘΒΌΙΩ Τη6 
ἀἰτηϊνίοτθ, ἈὈῚ ΟΥ̓ΟΙΟΥ ἴῃ Θὐθυπαμλ ΔΚ. Ουἱ βαποίαβ (ἀΘΟΥΤᾺΒ 
ἐ Βιτοπάι: οι ογαοιαύαϑ ΡΘΥὑἼπλθ8018 θύθυποϑ, αδγ6 ΠΟΙΆ ΠΘΙΏ, 

ἀἰνίπῦχη Ρ]αβηηδ, ρΘΥΒΘα ΘΥ185, ααθτα ἀθα5 8 5.181 ὙἹΠΔΡΊΠΘΙΩ 
ξουταδυλυ νι, οὐ μοὸ ἀϊοθμβ βᾶχαμῃ τηϑρτῦπι αποᾶ Ἰρ]άθτη ογαὺ 
᾿βαποίυβ Θθουΐῃβ βίριαγιὺ οὐ ἀἰϊχιὺ: 2 1π ποιηῖπθ ἀοτηϊη] πΟΒΕΧῚ 

7ο 6,81 

οἵ, 

Μὸ 4,9 
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Ζοξάσωμεν πάντες τὸ ϑαυμαστὸν ὄνομα τοῦ ἁγίου 
μεγαλομάρτυρος ὄναρνψα καὶ ἡμεῖς τῷ ϑεῷ {δόξαν5 

ἀνειρήμρωμεν ὁμοῦ αὐτῷ ἩΎΜΙΝ πᾶσα δόξα, ὑγρὴ καὶ 

δαίμονα ὁ ὁ ἅγιος" «᾽Εσένα “λέγω, πονηθὲ καὶ δε φϑλαοὼ δαῖμον, 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ ἔμβα μέσα εἰς 
αὐτὸ τὸ σχίσμα τῆς πέτρας καὶ ϑέλεις κολάξεσαι ἕ ἕως εἰς τὴν 
ἡτοιμασμένην ἡμέραν τῆς κρίσεως. » καὶ ἐπρόσταξε τὴν πέτραν 
νὰ γενῇ καϑὼς ἦτον καὶ προτήτερα. 
χαρούμενος τὸν δρόμον του, δοξάζοντας καὶ εὐλογῶντας τὸν 
ϑεόν, εἰς τὸν ὁποῖον χρεωστεῖται ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, ἀμήν. 

δ ὀόξαν ΟἿΏ 

οὐϑρμ 14. Ζιήγησις περὶ τῆς τοῦ ἁγίου ξώνης" 
λόγος ξ. 

ἔι τὸ Φοβερὸς εἶ, κύριε, καὶ ϑαυμαστὰ τὰ ἔργα σου καὶ 
να ϑενεα, ὅτι ἐποίησας παράδοξα ϑαύματα εἰς τιμὴν 

καὶ δόξαν τοῦ ἁγίου σου μάρτυρος Γεωργίου καὶ ἔδειξας 
πᾶσιν ἀνθρώποις, ἵνα γνῶμεν, ὅτι σὺ εἶ ϑεὸς ἀληϑινὸς 
μέγας καὶ φοβερὸς καὶ τοὺς δοξάξοντάς σὲ ἀντιδοξάξεις" : 

δι’ οὗ ἡμῖν ἐδωρήσω τοῦτον τὸν ἅγιον εἰς ἀντίληψιν, 
τῦ) εἰς βοήϑειαν καὶ εἰς ϑαυματουργίαν ὡς καλόν, ὡς 

πιστότατον καὶ ϑερμὸν εἰς πρεσβείαν ἀντιλήπτορα. 

Ἀκούσατε φοβερὰ καὶ παράδοξα, ἃ ὃ μέγας μάρτυς 
ἐποίδξι διὰ τῆς δοθείσης αὐτῷ χάριτος" 

μακάριος τὴν ἀποκαλυφϑεῖσαν αὐτῷ δόξαν. νηστεύσας 

ἡμέρας τεσσαράκοντα, ἤρξατο προσεύχεσϑαι ἐνάντιον 
κυρίου καὶ λέγειν' «Ποιητὰ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ ϑα- 
λάσσης καὶ πάσης πνοῆς, ὁ ποιήσας ἡμᾶς κατ᾽ εἰκόνα 
σὴν καὶ ὁμοίωσιν. 

τρυφῆς" ἡμεῖς δὲ μὴ φυλάξαντες τὴν ἐντολήν σου, ἐξό- 

καὶ ὃ ἅγιος ἐπήγαινε Ὁ 

εἰδὼς γὰρ δυ [ 

ἔϑου γὰρ ἡμᾶς ἐν παραδείσῳ τῆς 16 
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προσκύνησις τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι 

νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

δοβὰ Ομ γιβί ϑρθυϊαύαν 1160 Ρϑέγδ.““ οὖ οοπίίπυο ἀρογύδα οϑύ 
οὖ οχι υἱὺ ἰπᾶ6 'ρτ15 ὑθύθυυϊσαιβ, 4] ἀθηηοπθια ᾿ΠΥΟΙ ΥΘῊ8 ᾿ρϑυτη 
δα ἰπίουπαπι ἀρίγαχιί. οἱ βύδθιπι ρϑίσα ργυοὰαῦ δπΐθ [αθγαῦ 
501 ἀαἴα οϑῦ. 
᾿ Ἦρο οὐ δ]ϊα τϊγϑουϊα ἔθοιῦ Ὀθαύαβ αἀθουρῖαβ 1Π Ῥτουϊποῖδ 

᾿ς λυ ἀϊβροηβαπίθ ἀοτγαῖπο θϑὰ ΟἸγιβύο ααἱ οατῃ ἄθ0 

Ῥαΐγϑ οὐ ϑρισινα βαποῖο σὶνιῦ οὐ σϑριιδὺ 1π 560} 8 ΒΘΟΌ]ΟΓΆΠΙ. 

Ἄπμθη. 

84 ἀούρουγ τη 8 

ριστοι γεθνυμαν ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν᾽ 

ἀκάνϑας καὶ τριβόλους προσέταξας τῇ γῇ ἀνατεῖλαι ἴ. τὸ 

ἡμῖν, ἀλλὰ διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὥφϑης 

χαὶ τοῖς ἀνθρώποις συψανεδεράφηρ. κῦριδ ὁ ϑεός μου, 

ὁ ποιήσας παράδοξα μετ᾽ ἐμοῦ καὶ ἔτι πλήρωσον τὴν 

αἴτησίν μου καὶ δεῖξον σημεῖον διὰ τῆς ξώνης μου, εἰ 

σὺ εἶ ϑεὸς ὃ ΔΝ τῶν αἰώνων ὅτι ἄλλον ϑεὸν οὐκ 

ἐπίσταμαι.» καὶ ἦλθεν αὐτῷ φωνὴ λέγουσα «Πάντα 

οι τὰ αἰτήματα ποιήσω.» ἀκούσας δὲ ὁ ἅγιος, ηὖχα- 

οίστησε τῷ ἀρ ρίῷ καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὴν 

ξώνην αὐτοῦ καὶ μέρος τοῦ χιτῶνος αὐτοῦ καὶ σκεῦος 

ἀργυροῦν. καὶ κλείσας τὴν ϑύραν, ἀνεχώρησε. ἐδέετο δὲ 

ἑ ἅγιος τοῦ ἤτῳ: ἵνα δείξῃ αὐτῷ σημεῖον διὰ τῆς ζώ- ἴ. 16. 

νης αὐτοῦ. καὶ μεϑ᾽ ἡμέρας ἑπτὰ ςτὸ ὐαα ὁ ἅγιος εἰς 

τὸ ϑυσιαστήριον μετὰ φόβου πολλοῦ" καὶ δὐρμῖσι πη- 

γὴν ὕδατος καὶ εἶδεν ἐκεῖ φρικτὸν σημεῖον καὶ ἐδῶ ἔστη 

19 ϑύρα 

6π8,18 
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καὶ ἐδόξασε τῷ ϑεῷ περὶ τῆς ἀποκαλυφϑείσης αὐτῷ 

δόξης" καὶ ποιήσας σκεῦος χρυσοῦν, ἔβαλεν ἐκεῖ ὕδωρ 
ἀπὸ τοῦ ἁγιάσματος καὶ τὴν αὐτοῦ ξώνην καὶ τὴν αὐτοῦ 

ἁγίαν σορὸν λαβών. ἐξῆλθεν ξητῶν σημεῖον. καὶ ὡς 

ἔφϑασεν ἐν τῇ πόλει, εὗρεν ἐκεῖ παραλυτικόν. καὶ. 
ϑεασάμενος αὐτὸν ὃ ἅγιος λέγει αὐτῷ «Ποίας ϑρη- 

σκείας ὑπάρχεις:» ὁ δὲ παραλελυμένος τὰ μέλη. λέγει. 
ἔς τὶ αὐτῷ" «Τῆς περὶ τὸν «ΗἩράϊκλην καὶ Ἀπόλλωνα καὶ Ἴ4ρ- 
ἊΣ ὁ ᾿ 9.ϑ.»»ν Ω Ὁ ν - ᾿ ναρτα ζόμιυν.» καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἅγιος" «“Ζ]ιὰ τοῦτο ἐλήλυϑας 

Ρ.133,10 πικρῶς" ἐὰν οὖν ἐπίστευσας εἰς τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ. ὦ 
οὐκ ἂν οὕτως εἶχες πάσχειν.» ὁ παραλυτικὸς λέγει" 
«᾽μὲ οὔτε ἐπουράνιος οὔτε ἐπίγειος δύναται ϑεραπεῦ- 
ὅσαι.» καὶ ὃ ἅγιος λέγει" « Πίστευσον εἰς τὸν ϑεόν μου 

καὶ ἰαϑήσει ἀπὸ τοῦ πάϑους.» λέγει ὃ παραλυτικός" 

«Ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ, ϑεωρῶ δε ὡραῖον καὶ ἐξουσιαστὴν ,; 

καὶ μεγίστης τιμῆς καὶ ὡς παίγνιόν μὲ ποιεῖς καὶ κρῖμα 

κομίξεις" καὶ ἐὰν εἶσαι ἐλεήμων, βάλε εἷς τὸ στόμα μου. 
εἴ τι ἔχεις. καὶ κατάψυξον τὴν ξηρανϑεῖσάν μου γλῶτ- 

ἢ ΤΠ τὰν τὴν δεινῶς βασανιξομένην ἤδη χρόνους | εἴκοσι 

ὀχτώ᾽ ὁρᾶς τὰ σεσηπότα μου μέλη, δρᾷς τὴν τοῦ σώμα- 0 

τός μου κατάλυσιν καὶ τὴν τῶν δαχτύλων ἀπώλειαν. 
ὁρᾷς τὴν αἰδσχρομένην μου φωνὴν καὶ οὐκ ἐνεῖταί μου 

ἄλλο μέλος. εἰ μὴ ἡ φωνὴ καὶ ἡ γλῶττα. καὶ λέγεις 

μον ὅτι. «Εἰ εἶχες πιστεῦσαι. οὐκ ἂν οὕτως ἐγένου.» 

ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ κἂν τῆς ϑεωρίας μου οὐκ ἐρυϑριᾷο.» 0 
τότε λέγει ὃ ἅγιος τῷ παραλυτικῷ᾽ «Ἀπιστεῖς τοῖς λόγοις 

μου, νῦν ὄψει τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ.» καὶ ϑεὶς ὁ ἅγιος 

τὴν ζώνην αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ παραλυτικοῦ καὶ χρίσας 
᾿" 18 αὐτὸν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ἁγιάσματος. τῇ συνεργείᾳ | τοῦ 

17 χκομίξη 

ἢ 
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γεοῦ πάντα τὰ σεσηπότα αὐτοῦ μέλη ἰάϑησαν παρα- 
ρῆμα καὶ γέγονεν ὑγυὴς τὸ καϑ᾽ ὅλου ὁ ἄνθρωπος 
διὰ τοῦ φιλανθρώπου καὶ οἰχτίρμονος ϑεοῦ καὶ διὰ 
τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, 

αἱνῶν καὶ δοξάξων τῷ πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 

2 νεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

ἄμην. 

Οοά. Ῥδτ. 

1164, 

ἔ. 1047 

1ὅ. Ὀπτασία καὶ ϑαῦμα τοῦ ἁγίου καὶ 

᾿ς ἐνδόξου [καὶ] μεγαλομάρτυρος Γεωργίου" 
; δέσποτα εὐλόγησον. 

Ι Ἄρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ὑμῶν. ἀδελφοί, 

χαὶ ἴδετε τὸ καινὸν ϑαῦμα τοῦτο, ὅπερ ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἡμῶν γέγονεν᾽ κατενοήσατε τὴν ἄφραστον φιλανϑρω- 
πίαν τοῦ ϑεοῦ καὶ δότε αὐτῷ δόξαν" ἀκούσατε φρικτὰ 
ϑαύματα τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου" 
δεῦτε πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν ϑεὸν καὶ διηγήσομαι 

ὑμῖν φριχτὰ μυστήρια, ἅπερ εἶδεν ὃ ἅγιος. 

 Οοά. Αμαῦτοβ. Ὁ 92 βὺρ. --ς 4; Οοά. Αἴμοη. 218 -- Β: Οοά. 
Ῥαγίθ. 401 -α 6. 1 ὀπτασία -- ϑαῦμα] ἀποκάλυψις Β | καὶ 
ἐνδόξου καὶ οἵα ΒΒ 2. καὶ οἴχ Α 8 δέσποτα] κύριε Β 
ἡπτασία --- εὐλόγησον] περὶ τῆς ὀπτασίας τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν 
( 4 ἄρωμεν Ο] ὀφθαλμοὺς ἡμῶν τῆς διανοίας Α | τῶν δια- 
γοίων ἡμῶν Ο ἀδελφοὶ οἵα Β ὅ ἴδωμεν Ο᾽] τὸ καινὸν] παρά- 
δοξον Ο  ϑαῦμα] ϑέαμα ΒΒ] τοῦτο οπι Ὁ | ὅπερ -“--- γέγονεν] ὃ 
γέγονεν ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις Ἢ 6 κατανοήσατε 48 | κατε- 
νοήσατε] καὶ ἐπὶ νοῦν φέρωμεν Οὐ ] ἄφατον Β 1 τοῦ ϑεοῦ 
ριλανϑρωπίαν ΑΒ6΄Ὶ καὶ --- ϑαύματα)] δεῦτε αὐτὸν δοξάσωμεν, 
ἐξίστατο πᾶσα καρδία αὐτῶν ἀκουόντων τὰ φρικτὰ καὶ παράδοξα 
ϑαύματα καὶ μυστήρια Ο | τὰ φρικτὰ Β 8 μάρτυρος ΑΘ! 
γαλομάρτυρος οἵα αὶ 9 ϑεὸν ἀκούσατε (ὁ 10 φριχτὰ μυστήρια] 

φρικτὸν μυστήριον Α | ἀκούσατε φρικτὸν καὶ παράδοξον μυστή- 
γον Β᾽] τὰ φρικτὰ καὶ παράδοξα ϑαύματα Ο | ἅπερ --- ἅγιος 
τὴ ΑΒ6Ο 

ς----τεπεσπῶς:ς τ2εῖσεετο κεἰ.-- ἀπ τὰς---- πον Ξ 

τ -««ἀἱῳ--οσνσαπα- -«-----ς----- «σῇ οοσ ον - 

τετοῦς τοῦξω τας... τ προσ αα 



: (188 ὈΕ ΥἹΒΙΟΝῈ 85. ΘΕΟΒΟΠ 

᾿Εγένετο μετὰ τὸ γεννηθῆναι τὸν ἅγιον Γεώργιον καὶ 

ἀνδρυνϑῆναι ἐπέλαμψεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ ἁγίου 

πνεύματος καὶ διήγειῤεν αὐτὸν πρὸς τὸν φόβον τοῦ 

ϑεοῦ. καὶ ἤρξατο νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ προσευ- 

χαῖς λατρεύειν τῷ ϑεῷ νύκταν καὶ ἡμέραν" καὶ νηστεύ- 

Μι4,3) σὰς ἡμέρας τεσσαράκοντα [καὶ] ἤρξατο παρακαλεῖν τὸν 
πϑονψήμ ϑεὸν καὶ λέγειν" «[Ἄἄναρχε, ξωαρχικώτατε ϑεὲ τοῦ παν- 
Ρ.190, 

" τός, ὁ μήτε ἀρχὴν ἔχων μήτε τέλος, ὃ δι᾽ εὐσπλαγχνίαν 

ς μὴ 9) - ΡΒ Ἁ Ἁ 5 ’ 2 7 “ς ΖΣινᾷ ὕρει διὰ τὸν ἠγαπημένον σου ᾿Ισραήλ, ἐάν εἶμι 
ἄξιος τῆς βασιλείας ὅσου καὶ κελεύεις μὲ δοῦλός σου 

εἶναι, ἐμφάνισόν μοι σεαυτὸν σὺν πάσαις ταῖς στρατιαῖς 

σου, ἵνα γνῶ, ὅτι σὺ εἶ ὁ ϑεὸς ἡμῶν ὡς φοβερὸς ἐπὶ 
ἔ. τοῦ πᾷσαν τὴν οἱ κουμένην.» Ταῦτα εὐξαμένου τοῦ πανεν- 

δόξου μάρτυρος Γεωργίου, οὐ παρεῖδεν αὐτὸν ὁ αἰώνιος 1; 

Ἷ καὶ ἀληϑινὸς ϑεὸς καὶ οὐκ ἐξουδένωσεν τὴν δέησιν αὐ- 

᾿ τοῦ, ἀλλ ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς ἦλθεν ἄγγελος κυρίου 

3 ἀνδριϑῆναι ὃ ἤρξαντο 

1 ἐγένετο κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους 486] μετὰ --- ὅ ἡμέραν] 
εἶδεν ὁ πανένδοξος Γεώργιος τὴν ἀποκαλυφϑεῖσαν αὐτῷ δόξαν 
καὶ τὸ ἀποκαλυφϑὲν αὐτῷ σημεῖον Β ὀπτασία τις παράδοξος 
πρὸς τὸν μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Γεώργιον κατὰ τὴν ἀποκα- 
λυφϑεῖσαν αὐτῷ δόξαν εἶδε σημεῖον Ο ὅ τὸν ϑεὸν Α 
6 τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα Βὶ καὶ ὁ 4 
ἤρξατο --- λέγειν] τὸν ϑεὸν ἱλεοῦτο λέγων Ο Ζ καὶ λέγειν] 
προσευχόμενος καὶ λέγων Α | ξωαρχικώτατε] καὶ ἀρχυκώτατε Α 
8 μήτε ἀρχὴν μήτε τέλος ἔχων Οὐ 9 ἐμφυτεύσας) ἐμφανίσας 
ΑΒ ἐμφανισϑεὶς Ο] τῷ οὔ 4 10 ὄρει οχ 4 ἐν τῷ ὄρει τῷ 
Σινᾶ ΟἹ σου οἵα 486 ἐὰν] εἰ ὁ 1 καὶ --- εἶναι οι ΒΟ 
με οἵχῆὴ 4 18 σεαυτὴν(!) Ο] πάσῃ τῇ στρατιᾷ Ο 18 σὺ --- ὡς] 
ϑεὸς μόνος ὑπάρχεις καὶ Ο] ὁ --- ὡς] ϑεὸς μόνος καὶ Β ] ὡς] 
ὁ Α 14 ταῦτα --- Γεωργίου] τούτου δὲ εὐξαμένου Βὶ εὐξα- 
μένου οὖν αὐτοῦ Ο 1ὅ αὐτὸν οχ Ο 16 καὶ ἀληϑινὸς οἵα (Ο 
οδεις βασιλεὺς 4ΑΒΟ «ἀὰᾷ τὴν αὐτοῦ αἴτησιν Οὐ ] καὶ οὐκ) 
οὐδὲ Ο ; 

ἄφατον ἐμφυτεύσας τῷ ϑεράποντί ὅσου Μωσῇ ἔν τῷ 
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χὶ λέγει αὐτῷ᾽ «Γεώργιε, εἰσηκούσϑη ἡ δέησίς σου εἰς 

τὰ ὦτα τοῦ κυρίου καὶ ταῦτά σοι δεδήλωκεν ὃ κύριος" 
τῆς φωνῆς σου ἤκουσα καὶ ἡ δέησίς σου πρός με᾿ ἰδοὺ 

πληρῶ τὴν αἴτησίν σου" ὄρϑρισον ἐν τῷ ὕρει καὶ ὄψει. 
ὃ ἠτήσω ἵνα γνῷς, ὅτι μετὰ σοῦ εἶμι ἐγώ.» ἐγὼ δὲ 
εώργιος ἀκούσας ταῦτα, ἀνῆλϑον ἐν τῷ ὄρει ψάλλων 

τοὺς περὶ τοῦ ΖΙαβὶδ λόγους" «Κατεύϑυνον τὰ δια- 

βήματά μου κατὰ τὸ λόγιόν δου καὶ μὴ κατα- 
ζυριευδσάτω μου πᾶσα ἀνομία.» Ταῦτά μου λαλοῦν- 

τος καὶ πλείονα τούτων, ἦλθεν ἀπὸ ἀνατολὴν ἀστραπὴ 
τυρὸς καὶ ἔδωκεν πλησίον μου ἔμφοβος δὲ γενόμενος 

καὶ ἀτενίσας ἰδεῖν, πόϑεν τὸ πῦρ ἧκε, εἶδον τέσσαρες 
τροχοὺς ὡς ἦν διαχρυσοῦν καὶ πλῆϑος λαοῦ ἦν ἐπάνω 
γῶν τροχῶν. καὶ ἤρξαντο ἔρχεσϑαι βιαίως καὶ ἔψαλλον" 
«Ζ 6ξ( ἐν ὑψίστοις ϑεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη.» καὶ 

ῷ τὰ] τοὺς 9. μοῦ] σου 12 τέσσαρης 

1 αὐτῷ] αὐτὸν Α || εἰσηκόυσϑη) ἦλϑε Ο] σου καὶ Β ἢ τὰ 
Ο1η ΒΒ | τοῦ οι 480 κυρίου ἐλήλυϑεν Β | καὶ λέγει αὐτῷ ΟἹ 
δεδήλωσεν Α | κύριος] ϑεὸς ΒΟ ἃ δέησίς σου εἰσῆλϑε (ἦλϑε ΟἹ 

ΒΟ 1 ἰδοὺ] καὶ ἰδοὺ ΒΒ διὸ Οὐ 4 αἴτησιν] δέησιν Οὐ] ὀρϑοί- 
σας ( | τῷ τῶν ἐλαιῶν Ο| καὶ ὄψει] ἔδεις () Ο ὅ ἠτήσω] 
ητεῖς Ο] ἵνα γνῷς] καὶ γνώσει (Οὐ | ἐγὼ μετὰ σοῦ εἰμι ΒΒ ἐγώ 
εἶμι μετὰ σοῦ Οὐ 6 Γεώργιος οι ΒΟ6 |[ ταῦτα καὶ ὀρϑρίσας 
Ο] ἀνῆλϑον] ἀνέβαινον Ο} τῷ ῥηϑέντι ΟἽ] ψάλλων] καὶ ἀνερ- 
χομένου() ἔψαλλον ὁ 1 τοὺς --- λόγους] τὸ “αβὶδ τὸ ἀλλη- 
λούια Α τὸ τοῦ “αβὶδ ἀλληλούια καὶ Ο τοῦ 4αβὶδ τὰ ϑεῖα 
λόγια Β | τὰ διαβήματά μου κατεύϑυνον Ἢ 8 μὴ --- ἀνομία] 
τὰ ἑξῆς Β 9 μου ῬΙΐη.] μὲ (] μου 860.] οὖν Β | λαλοῦντος μου 
Β ι0 ἦλϑον Β᾽ ἀνατολῶν 480 ἀστραπαὶ Β τι ἔδωκαν Β] 
μῳφόβου δὲ γενομένου μου καὶ ἀτενίσαντος () ὁ 18 καὶ ἀτε- 
νίσας] ἀτένισα Β ἧκε] καὶ Β' οἵχὰ 467] τέσσαρας Ο' τέσσαρεις 48 

185. ἦν διαχρυσοῦν] ἰδέαν (ἰδέα Β εἶδος Ο) χρυσίου (χρυσοῦ ΒΟῚ 
ΑΒΟ] πλήϑη λαῶν ΑΒ ἦν οαὰ 486 14 καὶ οῃ Οὐ] 
ἤρξαντο ἔρχεσϑαι) ἤρχοντο 48 | ἤρχετο δὲ πρός μὲ Οὐ |; βιαίως 
οἵα Ο] ἔψαλλε 5 [1ὅ καὶ ὡς ἦλϑε Ο 

(119),188 
ῬΒ 118 

Τιο 3,14 
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ἦλθον πλησίον μου καὶ παραχρῆμα ἐπαύοντο. ἐμοῦ δὲ 
διαλογιξομένου μετὰ φόβου, τί ἂν τοῦτο, ἤκουσα βρον- 

τὴν βιαίαν ἀπὸ δυσμῶν. καὶ φόβῳ συσχεϑείς, εἶδον ἐπὶ 
δυσμάς, τί τὸ ἦχος. καὶ εἶδον ἕξ τροχοὺς ὁμοίους τῶν 

ἄλλων καὶ πλήϑη λαῶν ἐπάνω αὐτῶν ἀκαλλώπιστοι. 
ἔ. 106) ἀσχημάτιδστοι, χρυσοφόροι, χρυσοειδεῖς καὶ ἔψαλλον καὶ 

αὐτοί «Ἅγιος ὁ ϑεός, ἅγιος ἰσχυρὸς» καὶ τὰ τού- 

του ὅμοια. καὶ ἦλϑον καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν ἄλλων. καὶ 
ἦλϑεν παραυτίκα φῶς ἐπὶ τὸν βορρᾶν καὶ εἶδον δώδεκα 
τροχοὺς ὁμοίους τῶν ἄλλων καὶ πλήϑη πολλὰ ἐπάνω κυ 
αὐτῶν καὶ ἦχον φοβερὸν ἔφερον καὶ ἡ ψαλμῳδία φοβερὰ 
διαλύων νοῦν καὶ ψυχήν. ἀλλ᾽’ οὐκ εἶδον τί ἐλάλουν" 
ἐμοῦ δὲ ϑαυμάζοντος ἐπὶ τούτοις. εἶδον ἐπὶ τὸν νότον 
καὶ εἶδον τέσσαρες τροχοὺς ἐρχομένους βιαίους" καὶ 

αὐτοὶ ἔψαλλον" «Εἷς ἅγιος, εἷς κύριος ᾿Τησοῦς Χριστὸς τ 

ὁ ἐρχόμενος εἷς τὸν κόσμον, μάλιστα καὶ πρὸς τὸν ἅγιον 

2 ἤκουσαν 8 εἶδον] ἔδι ὕὅ πλήϑους 9 τὸ»] τὴν 

1 μου καὶ οἵχὰ (| ἐμοῦ Α | καὶ παραχρῆμα ἐπαύοντο οτὰ Β 
2 μετὰ φόβου διαλογιξομένου Α | μετὰ φόβου οτὰ ΒΟ] ἂν ἢ 48 
ἂν εἶη Ο 8 βιαίαν οτὰ 6] δυσμᾶς Ο] εἶδον --- ὁμοίους] ἔλεγον 
κατὰ νοῦν, τί ἂν καὶ οὗτος ὁ κτύπος ὑπάρχῃ. καὶ ἰδοὺ ἕξ 
τροχοὶ ὅμοιοι ΟΠ 4 τί ἦ Α τί ἦν Β ὕ πλήϑη ἐπάνω αὐτῶν 
λαῶν Β πλῆϑος λαοῦ Ο᾽ εὐκαλλώπιστοι 4 καλοποιημένοι Ο] 
εὐσχημάτιστοι Α 6 ἀσχημάτιστοι, χρυσοφόροι οτὰ (Ο | καὶ -- 
αὐτοί] καὶ αὐτοὶ ἔψαλλον Ο 1 ἰσχυρός, ἅγιος ἀϑάνατος 
ἐλέησον ἡμᾶς 486 | καὶ τὰ --- ὅμοια οα 48 8 μετὰ -- 
ἄλλων] ἐπάνω αὐτῶν Ο 9. ἦλϑεν --- ἔφερον] πλῆϑος ἄλλο 
πολὺν τοῦ λαοῦ καὶ ἦχος φοβερὸς Ο' ἦλϑεν παραυτίκα] εὐϑέως 
ἦλϑεν ΒΒ] ἐπὶ] ἀπὸ 48 τὴν] τὸν 48) βορὰ Β  εἰδον] οἶδα Α 

10 τροχοὺς δώδεκα Β 11 ἦχος 4 ψαλμῳδία αὐτῶν ΑΒΟ᾽ 
φοβερὰ] ϑαυμαστὴ ΑΒ δἀὰ καὶ Α 190 διαλύουσα 6] ψυχὴν 
καὶ διάνοιαν Β | εἴδην Α | οἴδην Β ] ἀλλ᾽ --- τί καὶ οὐκέτι Ο 

14 καὶ εἶδον οἵη Β | εἶδον] ἰδοὺ Ο| τέσσαρεις 418 | τροχοὶ 
ἐρχόμενον Ο] βιαίους] βιαίως 4Ο οὰ Β 1ὅ αὐτοὶ] οὗτοι ( 
16 εἰσερχόμενος Α | ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος ΒΟ || μάλιστα 
οἵὴ Οὐ | καὶ] δὲ 8 | ἅγιον] δοῦλον αὐτοῦ Οὐ 
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Γεώργιον.» συνελϑόντων δὲ τῶν τεσσάρων ταγμάτων, 

ἥλιος εὐμενὴς ἦλθεν πρὸς ἡμᾶς. καὶ ἀτενίσας ἰδεῖν, 
πόϑεν τὸ φῶς, εἶδον δώδεκα ϑρόνους ἐπάνω τῶν νεφε- 

λῶν καὶ ἄνδρας εὐειδεῖς καὶ φοβεροὺς καὶ ἐκάϑοντο ἐπὶ 
᾿ τοὺς ϑρόνους" καὶ ἦλϑον καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν ταγμάτων 
᾿χαὶ παραυτίκα εἶδον σκεῦος μέγα χρυσοῦν καὶ ἔστη ἐν 

μέσῳ ἡμῶν καὶ ἐξήρχετο ἐξ αὐτὸν εὐωδία φοβερά" καὶ 

ἐν τῇ εὐωδία ἐκείνῃ ἐπλήρει τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
᾿χαὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ τὰ ὄρη καὶ τὰς βουνὰς καὶ τὸν 

χόσμον ὅλον: ὡς δὲ τῆς εὐωδίας ἐπληρούμην, εἶδον 
δυνάμεις πολλὰς κατερχομένας, καὶ νεφέλη φωτεινὴ μετ᾽ 

αὐτῶν χαὶ ἐν μέσῳ τῆς νεφέλης εἰκὼν ἀνθρώπου καϑα- 
ρωτέρα ἡλιακῆς ἀκτῖνας. καὶ ἦλϑεν καὶ ἔστη ἐν μέσῳ 
“τῶν ταγμάτων καὶ ἤρξαντο τὰ τάγματα ἕν καϑ' ἕν 

προσκυνεῖν τῇ εἰκόνι ἐκείνῃ καὶ παραχρῆμα ἐπαύοντο. 

λους πυρὸς κατερχομένους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αὐτοὶ 

3 συνῆλϑον 12 ἄνϑρωπον 16 τέσσαρης 11 πυροὺς 

1 συναχϑέντων 486 δὲ αὐτῶν Ο 82 ἦλϑεν ἥλιος ἐφ᾽ ἡμᾶς 
εὐμενὴς Β | ὁ ἥλιος Ο ] ἀτενίσας --- πόϑεν] εἶδον Ο. ἃ φῶς 

καὶ 46 | δέκα Β) ἐπάνω] ἐπὶ Β ] ἐπάνω --- ϑρόνους οἴῃ Ο 
4 ἐκάϑηντο Β ὅ αὐτοὶ] αὐτὰ Ο' | μετὰ] ἐπάνω ὁ ὃ παρ- 
αὐτίκα] εὐθέως Β εὐθὺς ΟἹ μέγα οι 480 1 ἐξ αὐτὸν] ἐξ 
αὐτοῦ 48 οτὰ 6] εὐωδία καϑαρὰ καὶ 4 8 ἐν τῇ] ἡ 480 
9 τὴν -- ὅλον] πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς Οὐ | τοὺς βουνοὺς ΑΒ 

ὅλον τὸν κόσμον 4 10 ὅλον οἵη Β ὡς -- ἐπληρούμην] πληρου- 
μένης δὲ τῆς εὐωδίας Ο΄ 11 πολλὰς] μεγάλας Ο] ἐρχομένας ο 
15 αὐτοῦ Ο εἰκόνα Ο | καϑαρώτερον Α καϑαρωτέρα ὑπὲρ 

τὰς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνας ΟΓἪ 18 ἡλιακῆς ἀκτῖνος καϑαρωτέρα Β | 

᾿χαὶ ἦλϑεν οἵα Ο] ἔστη ἔτι 6] ἐν μέσῳ] μέσον ὁ 14 ἤρξαντο 

ἴσταντο πάντα Ο] ἕν καϑ’ ἕν οἵχὰ Ο 1 προσκυνεῖν] καὶ προσ- 
᾿εχύνουν Α | τὴν εἰκόνα Β ] ἐκείνῃ οἵα 486 1 παραχρῆμα οτι 
ΟἽ ἐπαύοντο τῆς ὑμνῳδίας α 1ὃ μετὰ φόβου ΒΟ Ι τέσσαρας 
(Οὐ τέσσαρεις ΑΒ 11 πυρίνους Ο| ἐκ] ἀπὸ Ο] αὐτὸς () 4 

ἐμοῦ δὲ διαλογιξομένου ἐν φόβῳ, εἶδον τέσσαρες στύ- ἴ. 106 
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ἦλϑον μετὰ τῶν ταγμάτων καὶ ἦν συναϑροισμένα πάντα 
πλησίον μου. ἐγὼ δὲ ἀπὸ τοῦ πολλοῦ φόβου οὐκ εἶδον 
τί διαπράξασϑαι. καὶ εἶδον πνεῦμα μέγα διαλῦον ὄρη 

καὶ πέτρας" καὶ φωνὴ αὔρας λεπτῆς καὶ νεφέλη ὡς εἴδει 

πυρὸς καὶ πλήϑη ἀναρίϑμητα ἐν μέσῳ τῆς νεφέλης. καὶ: 
ὡς ἦλθον ἀπὸ σταδίου, ἤρξαντο πάντα τὰ τάγματα 

ψάλλον (")" «Εἷς ἅγιος, εἷς κύριος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.» 
καὶ ἦλθεν φωνὴ λέγουσα πρός με΄ «Γεώργιε, ϑὲς τὸ 

πρόσωπόν σου ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ ἄκουε ἐπιμελῶς.» 
καὶ ἦλϑεν ἀκτὶς ἡλίου καὶ ἔδωκέν μοι εἰς τὴν κορυφὴν 

καὶ συνετάραξέν μοι καὶ ἡ ψυχή μου εἷς ἔγκλησιν τε- 

λείαν ἐγένετο καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί 

μου" καὶ ἦλϑεν ἡ ἄχραντος καὶ ξωαρχικωτάτη φωνὴ τοῦ 
οὐ, θ.8 ϑεοῦ ἡ διαρρήξασα τὰ δεσμὰ τοῦ ϑανάτου καὶ ξοφώσασα 

τὸν διάβολον καὶ τὸν δὰμ ἀναστήσασα καὶ λέγει μοι᾽ υ 
«Γεώργιε. ἰδοὺ ἐπλήρωσα τὴν αἴτησίν δου, κατῆλϑα 

διὰ σὲ ἐκ τῶν οὐρανῶν᾽ οὐ δυνατὸν δὲ ἰδεῖν δε τὸ 
πρόσωπόν μου. ὅτι οὐ μὴ εἶδε ἄνϑρωπος τὸ πρόσωπόν 

1 καὶ ἦν --- πάντα] συναχϑέντων πάντων Β | καὶ ἦν -- δὲ 
οἵὰ ΟΓ)ἔ'ΟὝΎ 2 ἐμοῦ ΒΒ ἐγὼ δὲ] καὶ Β᾽ ἀπὸ] ὑπὸ Οὐ ἐκ Β | πολλοῦ 
οἵὰ Οὐ] εἶδον] εἶχον Ο εἴδην Β ἃ διαπράξομαι Β | μέγα οτὰ 
ΒΟΊῚ δειλιῶν () ΒΒ 4 καὶ ἤκουσα φωνὴν ΒΒ] νεφέλην Β] ἰδέα 
Ο ἰδέαν Β 6 ἀπὸ) ἀφ᾽ ἑνὸς Ο' | πάντα οἴῃ Α | πάντα -- 
τάγματα οτχὴ Ο 1 ψάλλοντες Α ψάλλειν ΒΟ] κύριος εἷς 

᾿ Χριστὸς 4. | ὃ οἴχῃ 6 τῆς δόξης] τῶν ὕλων ΑΒ τῶν αἰώνων Ο 
8 πρός μὲ] μοι ΒΟ 9 τὴν πέτραν] τῆς γῆς Β᾽] ἄκουσε Οὐ ἐπι- 
μελῶς καὶ ἐποίησα οὕτως Α4Ο ἄκουε ἐπιμελῶς) ἐποίησα οὕτως 
Β ι0 ἡλίου ἀκτὶς Ο] ἔδωκεν --- κορυφὴν] ἥψατο τῆς κορυφῆς 
μου 5 11 μοι] μὲ Β᾽ εἰς --- ἐγένετο] ἐδειλίασε Οὐ] ἔκλειψιν 
Α48 14 ϑεοῦ] κυρίου Οὐ | τοὺς δεσμοὺς Βὶ ] ξοφώσασα] τρέ- 
πουσα Ο 1 λέγει] εἶπεν ΒΟῸ 186 ἰδοὺ ἐγὼ Ο] τὴν --- σου] 
τὸ αἰτημά σου καὶ τὴν δέησίν σου Οὐ] σου καὶ 48 | κατῆλϑον 
ΑΒ κατῆλϑα --- οὐρανῶν] ἐκ τοὺς οὐρανοὺς διὰ σὲ καταβέβηκα 
Ο 1 οὐ --- ἄνϑρωπος] ἔσο δὲ γινώσκων ὅτι πρόσωπον πρὸς 
πρόσωπον οὐ δύνασαί με ϑεάσασϑαι᾽ οὐ γὰρ ὄψεταί τις Ο] δὲ. 
οἵχὰ Β 18 ὅτι οὐ] οὐ γὰρ Β | εἶδε] ὄψηται 4 ἴδῃ Β 
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μου, καὶ ξήσεται, καὶ ἔσται σοι τοῦτο σημεῖον" σκεπάσει 

δὲ ἡ δεξιά μου καὶ ϑήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ σὲ καὶ ἔσει 
πρῶτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου" καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς μει0,.9 

γῆς, ἔσται δεδεμένον ἕν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς 

5 ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται λελυμένον ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ὃ ἐὰν 

 αἰτήσῃς ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσω δοι, καὶ ἔσται τὸ 014,18 
ὄνομά δου ἐν τῇ ἀϑανάτῳ βίβλῳ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ μαρ- 

 τυρήσεις᾽ τρίς σὲ ϑαϊνατώσουσιν., κἀγὼ ἀναστήσω εἰς 
ἀγαλλίαμα ἐϑνῶν καὶ ἔσται τὸ ὄνομά δου γνωστὸν ἀπὸ 

περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης" οὐ μή δὲ ἐπι- 

μαρτυρήσω. ἀλλὰ δι’ αὐτὸ εἶναί σε ὑπομονὴ τῶν μαρ- 

 τύρων, διὸ ἠγάπησά σὲ ὡς τὸν Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 
᾿Ιακὼβ καὶ ὅπου ἐὰν ἔσῃ, κἀγὼ μετὰ σοῦ" πορεύου εἰς 
εἰρήνην, ὁ ἐκλεκτὸς τῆς βασιλείας μου. πορεύου εἰς τὴν 

κάτω καὶ πατουμένην, μετ᾽ ὀλίγον δὲ πάλιν εἰσέλϑεις 
εἰς τὴν βασιλείαν μου τὴν ἀδιάδοχον καὶ ἀϑάνατον.» 

᾿χαὶ ταῦτα εἰπὼν ὃ χύριος, ἀνῆλϑεν εἷς τὸν οὐρανόν. 

καὶ ἀναστὰς οὐκ εἶδόν τινα ἐξ αὐτῶν. β 

ἔς 1007 

1 ξήσεται εἰς τὸν αἰῶνα Β ] καὶ ἔσται] ἔσται δὲ (Οὐ τοῦτο τὸ 
Β΄] σοι τοῦτο οἵὰ Α | καὶ σκεπάσει 4 ἃ σὲ] σοὺ 4Β 4 τῷ 
οὐρανῷ Ο καὶ ὅ --- γῆς οτὰ Α | λύσῃς --- γῆς] λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἔσται λελυμένον ἐν τῷ οὐρανῷ (καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ὅ ὃ --- αἰτήσῃς) ὅσα ἂν αἰτήσῃς μοι ὁ 6 αἰτήσῃ ΒΒ ἴ σου 
γεγραμμένον Ο} ἀϑανάτῳ βίβλῳ) βασιλείᾳ μου Ο καὶ --- μαρ- 
τυρήσεις] διὰ δὲ τοῦ γνῶναί σοι, ὅτι ἐγώ εἶμι μετὰ σοῦ (Οἱ 
8 τρὶς] τρίτον ΑΒ δαὰ γὰρ ΒΒ | τρὶς -- κἀγὼ] ϑανάτῳ σε ἐκ 
τρίτου παραδώσουσι καὶ ἐγώ σε (Οὐ ἀναστήσω δα σὲ 48 .δαὰ 
καὶ ϑήσω σε ΒΟ] εἰς οἴὰ Ο 10 ἕως περάτων οἴῃ Α | μὴ --- 
᾿ἐπιμαρτυρήσω] γὰρ ἤϑελον τοῦ μαρτυρῆσαί σὲ Ο μὴ γάρ σὲ 
ἐποίησα μαρτυρῆσαι Β ι δι᾽ αὐτὸ] διὰ τὸ 46 τὸ Β | ὑπο- 
“μονὴν Β ] μαρτύρων συνεχώρησα τοῦτο γενέσϑαι Ο 12 διὸ] 
δι’ ὧν Βα Οα΄',͵ 18 καὶ --- ἔσῃ οἵα 6] ἔσῃ] ἧς σὺ Β | κἀγὼ] 
καὶ ἐγώ εἰμι Ο πορεύου] πορεύομαι Β 14 ἐν εἰρήνῃ ΒΟ 
“πορεύου τέως Β 1ὅ χαὶ οἵχὰ Α | ὀλίγον --- εἰσέλϑεις] ἐμοῦ 
δὲ Ο τὸ διάδοχον 4 11 τὸν οὐρανὸν] (τοὺς Β) οὐρανοὺς ΒΟ 
18 οὐκ --- αὐτῶν] οὐδένα εἶδον Ο εἶδον τὸν κύριον ἀνερχόμε- 
ψον εἰς τοὺς οὐρανοὺς Βὶ οὐκ εἶδεν πνεῦμα ἐξ αὐτῶν Α 



οἵ, 

18 6,2 

οὔ, Μὲ 

19, 28 
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Ὦ τῶν παραδόξων ϑαυμάτων! τίς ἤκουσεν ἐξ αἰώνων 

τοιαῦτα παράδοξα ϑαύματα, ἃ ὁ κύριος ἐποίησεν μετὰ 

τὸν ἅγιον Γεώργιον. καὶ γὰρ παραυτίκα ἦλθεν ἕν τῶν 

Σεραφὶμ καὶ ἐκάλεσέν με καὶ εἶπέ μοι᾿ « Γεώργιε, ϑέλεις 
μαϑεῖν, ἃ ἐϑεάσω, τίνα εἰσίν; ἐγὼ γὰρ ἀπεστάλην παρὰ 
κυρίου, φανερώσω σοι ταῦτα πάντα, ἃ εἶδες" οἱ τέσσα- 

ρὲς τροχοί, οἱ ἀπὸ ἀνατολῶν, εἰσὶν τὰ φρικτὰ Χερουβὶμ 
καὶ οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὰ ἅγια Σεραφὶμ καὶ τὰ ἔνδοξα 
ἑξαπτέρυγα καὶ οἵ ἀπὸ νότον οἱ δώδεκα λεγεῶνες τῶν 

πολυομμάτων καὶ οἱ δώδεκα ϑρόνοι οἱ ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
εἶσιν οἱ δώδεκα μαϑηταὶ τοῦ Χριστοῦ οἱ μέλλοντες κρῖναι 

τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ, τὸ δὲ σκεῦος τὸ χρυσοῦν 
τὸ τὴν εὐωδίαν πληροῦν τὰ πάντα τὸ πνεῦμα τῆς ἀλη- 
ϑείας ἐστίν, καὶ ἡ νεφέλη ἡ ἔχουσα τὰ πλήϑη τῶν ἀγ- 
γέλων ἐστὶν ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ χαὶ οἱ τέσσαρες στύλοι κι: 
εἰσὶν οἱ ἀρχάγγελοι καὶ τὰ φοβερὰ τὰ ἐν αὐτῇ ὃ κύριός 

ἐστιν ὁ συλλαλήσας" πορεύου εἰς εἰρήνην ὃ ἀγαπημένος 

8 ἐν τῷ σεραφὶν 1 (16) τέσσαρης 18 πληροῦντα 

1 τοῦ παραδόξου ϑαύματος 6] αἰῶνος 486 3 παράδοξα 
ϑαύματα)] ϑαυμάσια Οὐ | ϑαύματα οἵα 48 | ἐποίησεν ὁ κύριος 
Β. ἐποίει 4. ἐποίησεν --- Γεώργιον] τῷ μάρτυρι ἐποίησεν" ᾧ 
ἡ δόξα. ἀμήν Ο 8 ἅγιον μεγαλομάρτυρα Β | καὶ γὰρ --- 141,18 
αἰώνων ἀμήν οτὰ (ὐ] γὰρ παραυτίκα) εὐθέως Β 4 Γεώργιε οἴχῃ 4 
ὅ τίνα εἰσὶν ογχαη Β ] παρὰ κυρίου οχ Β 6 φανερῶσαι Α 
φανερώσω] μηνῦσαι Β | ταῦτα οἵη Α [ ταῦτα --- εἶδες οἵα Β΄, 
ἃ εἶδες οἵη Α || τέσσαροι() Βὶ 8 καὶ ῬὈΓ. οἵα Β | οἱ οτῃ 4 || ἀπὸ 
τῶν Α || καὶ 860. οἱ ἀπὸ τὸν βορρᾶν Β οχ Α 9 οἱ οἵχ Α4᾽ 
ἀπὸ τὸν ΑΒ | λεγεῶναι Β, ἴῃ Α ΡΥἱγηῶ τηδηπβ ΟΟΥΤ. 6 λεγεῶνας 

11 εἰσὶν οχ Βὶ [ μαϑηταὶ] ἀπόστολοι Α | Χριστοῦ] δεσπότου 
Β΄] κρίνειν ΑΒ 128 τὸ δ καὶ τὸ Β] δὲ οὶ 4 18 τὸ τὰ 
πάντα Β || πληροῦντα Α |Ι τὰ πάντα] ἦν Β | τῆς ἀληϑείας] τὸ 
ἅγιον ΑΒ 14 ἐστιν οἵα Β] ἡ 566. οχ 4 1ὕ τέσσαρες 4 τέσ- 
σαρον ΒΒ 16 καὶ ἡ νεφέλη καὶ 4Β 11 συλλαλήσας σοι ΑΒ, 
ὁ ἠγαπημένος 48 
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Ὦ, τῶν ϑαυμάτων καὶ ξένων μυστηρίων! τίς ἤκουσεν, 
τίς εἶδεν ἐξ αἰώνων τοιαύτην δόξαν; ποῦ σε ἐγκωμιάσω, 

μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιε, ἐν τῇ παλαιᾷ ἢ ἐν 

ἐλειτούργουν αὐτῷ σὺ δὲ οὐ μόνον χίλιαι ([) χιλιάδες 

εἶδας, ἀλλὰ καὶ μυρίαι ([) μυριάδες καὶ τὸν βασιλέα τῆς 
δόξης μετὰ τῶν οὐρανίων δυνάμεων, πρόσωπον πρὸς 

πρόσωπον οἶδας καὶ τὴν ἄχραντον αὐτοῦ φωνὴν ἤκουσας. 

᾿ς Ποῦ σε ἐγκωμιάσω, μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ 1] ώρ- 

γιδ; εἰς ἐκεῖνον τὸν ἀπόστολον Παῦλον; ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 

ἡρπάγη εἷς τὸν παράδεισον καὶ εἶδεν καὶ οὐκ ἠδυνήϑη 
τι διηγήσασθαι" σὺ δὲ τὰ φοβερὰ ϑαύματα τῶν ἐπου- 

ρανίων ἐϑεάσω καὶ τὴν αὐτῶν δόξαν διηγῆσαι ἔχεις. 

Ποῦ σε ἐγκωμιάσω. παμμακάριστε Γεώργιε; εἰς ἐκεῖ- 
γον τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανον; ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μέλλων 

1 ἐχλεχτὸς --- ϑεοῦ οἡ 4 ῷ τίμιος οχ 8 τῶν ΟΙἿη 
Β | καὶ οἵα Β | ξένων καὶ Β | μυστηρίων παραδόξων Β 
4 αἰῶνος ΑΒ | σε] σοι Α | ἐγγομιάάψάδὼιμ 4 ὅ τοῦ Χριστοῦ 
μεγαλομάρτυς ΑΒ) τῇ οα 4 6 μέγας οχῃ ΒΒ | ἐν οχ ΒΒ 
8 ὕλως Β | ἐνεδέσϑης ἡ 4 ὉΦ ὁ προφήτης οἴῃ 10 ἐκά- 
ισεν ΑΒ 11 αὐτὸν Α | χιλίας χιλιάδας 48 19 οἶδας 
οἵη Α| καὶ --- καὶ οἷα Β | μυρίας μυριάδας Α 18 μετὰ πα- 
σῶν Β᾽] πρόσωπον --- οἶδας οα Βὶ 14 εἶδες 4 1ὅ ἐγγομιάσω 
Α΄ ιὃ τὸν μέγαν 48} ἀλλ᾽ οα ὶὶὶ'ὶ 11 εἶδεν καὶ] ἰδὼν 8 
18. τι οἵὰ 4 | σὺ] οὐ(!) 4. | ϑαύματα ἐϑεάσω Β | οὐρανίων δυνά- 
μεων Β 19 ἐθεάσω οἵχ Β| αὐτοῦ 4 αὐτὴν Β | διηγῆσαν ἔχεις] 
διηγήσω Β διηγήσασϑαι 4 530 ἐγγωμιάσω 4 ἐγκωμιάσω ὦ Β 
ΔΙῚ ἀλλ᾽ οἷχῃ ΒΒ] μέλλει Α 

Αὐῇδαβοῦ, Μίσδου]ἂ 10 

χαὶ [ ἐκλεχτὸς τοῦ ϑεοῦ, ὁ πεφωτισμένος παρὰ τῷ ϑεῷ ἴ. 101 

τίμιος.» 

τῇ νέᾳ; ᾿Ησαΐας ὃ μέγας προφήτης ἐν τῇ λαβίδι τοῖς 15 6,6 
χείλεσιν τὺν ϑεῖον ἄνϑρακα ἐδέξατο" σὺ δέ, ὦ παμμα- 
χάριστε Γεώργιε, ὅλον ἐνεδύϑης τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" 

Ζανιὴλ ὃ προφήτης ἐν τῷ ποταμῷ Χωβὰρ εἶδεν ϑρό- ΒΑΡ 

γους καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάϑητο καὶ χίλιαι χιλιάδες 

4, ΟοΣ 

19,4 



ὈῈ; ΥἸἹΒΙΟΝῈ 5. ΘΕΟΒΟΣΙ 141 146 ὈῈ ΥΙΒΙΟΝῈ 5. ΘΕΟΈΒΟῚΙ 

οἱ συγγενεῖς σου, μαχάριοι οἱ διδαχϑέντες ἀπὸ σοῦ, 

μακάριοι οἱ τόποι καὶ αἱ πόλεις οὺς διώδευσας, μακάριος 

ὃ ναός σου, μακάριοι (οἵδ ἱερεῖς οἱ τὰς ἱερὰς λατρείας ἐν 

τῷ ναῷ σου ἱερουργοῦντες, μαχάριος ὁ λαὸς ὁ ἐν τῷ ναῷ 
’ σου χαταφεύγων, μακάριοι οἱ τὴν ἀεισέβαστόν δου μνή- 

μὴν ἐχτελοῦντες, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρα-Μι5,8ε:. 

γῶν, μακάριοι οἱ ἐπιχέοντες οἷνον εἷς τὴν ἁγίαν σου 

μνήμην, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηϑήσονται, μακάριοι οἱ ἀνάψαντες 

φῶτα μεγάλα ἐν τῇ ἀϑλήσει σου, ὅτι αὐτοὶ φωτισϑήσον - 
ται" ἅγιε Γεώργιε, σῶσον τὸν βασιλέα ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ» 

ὑπόταξον αὐτῷ τὰ βάρβαρα ἔϑνη, τοὺς δὲ τὴν ἁγίαν 

σου μνήμην ἐχτελοῦντας λύτρωσαι ἀπὸ λιμοῦ, σεισμοῦ, 

᾿ χαταποντισμοῦ, χαλάξης, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων καὶ ἐμ- 

φυλίου πολέμου καὶ ἀπὸ τοῦ πονηροῦ δράκοντος ἢ, 108 
σοὶ γὰρ ἐδόϑη ἡ χάρις πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐν Χρι- 

στῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν 
τῷ ἀνάρχῳ σου πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ σου πνεύματι, 

᾿γῦν χαὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

Αοὐῖδὅ παραδιδόναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἶδεν τὸν οὐ- 

ρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ ἑστῶτα ἐκ 

δεξιῶν αὐτοῦ. σὺ δέ, ὦ παμμακάριστε Γεώργιε, οὐ μόνον 
τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ εἶδες, ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν 
υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα. εὖ 

Ποῦ σε ἐγκωμιάσω, μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώρ- 
γιε, κατ᾽ ἀξίαν οὐχ εὑρίσκω, ὁ ὁδοποιὸς τῶν μαρτύρων. 

ἔ 107" ὁ χαταξιωϑεὶς ἀκοῦσαι τῆς ἀχράντου φωνῆς, ὁ ἐκλεκτὸς 
τοῦ ϑεοῦ, ὃ συμπολίτης τῶν ἀγγέλων, ὃ γεγραμμένος 

εἰς τὴν ἀϑάνατον βίβλον, ὁ ἡτοιμασμένος τῆς βασιλείας τὸ 

τοῦ ϑεοῦ, ὁ λαβὼν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν; ὁ 

γνώριμος τῆς ἁγίας τριάδος, ὃ καλὸς σύμβουλος τῶν 

χριστιανῶν, ἡ γέφυρα ἡ βαδίξουσα᾽ εἰς τὴν ξωήν, ὃ 

βοηϑὸς τῶν ἐν ἀνάγκαις, ὃ ταχὺς βοηϑὺς τῶν ἁμαρτω-. 

λῶν, ὃ κατὰ χάριν ἅγιος, τῶν αἰχμαλώτων ὃ ἐλευϑερω- κ᾿: 
τής, τῶν πλεόντων ὃ λιμήν, τῶν ἐν φυλακαῖς καὶ ἐν 

δεσμοῖς ταχεῖα ἐπίσκεψις, τῶν ἀπεγνωσμένων ἡ ταχεῖα 

ἐπίσχεψις καὶ βοήϑεια᾽ μακάριος εἶ, Γεώργιε, παρὰ 
πάντα ἄνϑρωπον, μακάριοι οἱ εἰδότες σε, μακάριοι οἵ 

γνωστοί σου, μακάριοι οἱ προσομιλοῦντές σε, μακάριοι 90 1 συγκχενεῖς 8. οἱ ΟἿ 4 ἱερουργοῦντας 

1 ἀπὸ] ὑπὸ 4Β 8 αἱ πόλεις καὶ οἱ τόποι Β | οὺὑς] ἃς 48 
8 οἱ ἱερεῖς 48] τῷ ϑείω Βὶ 4 ἱερουργοῦντες] ἐκτελοῦντες Β 
ἐχτελοῦντας Α | τῷ ἁγίῳ Β ὅ μακάριοι --- ἐχτελοῦντες οἵη Α΄ 

μνήμην σου Β 1 ἐπιχέοντες οἶνον] προσφέροντες ἔλεος Β΄ 
ἐν τῇ ἁγίᾳ σου μνήμη Β 8 ἀνάψαντες φῶς καὶ ποιοῦντες Α 

9 μεγάλα οἵχὰ Β΄] σου οἵχ Β ] φωτισϑήσονται ἐν τῇ μελλούσῃ 
ἡμέρᾳ Βὶ 10 σῶσον -- εἰρήνῃ] τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν στε- 

ρέωσον καὶ τὸν κόσμον εἰρήνευσον Β' | τὸν] πιστὸν Α | ἡμῶν 
 χατευόδωσον αὐτὸν 4 11 αὐτῷ] αὐτοῦ 4 πάντα ΒΒ] τὰ φῦλα 

1 τὸ ἅγιον αὐτοῦ οἵη 418 82 ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα Βὶ 8 αὐτοῦ) 
τοῦ πατρὸς Α | ὁ παμμακάριστος Γεώργιος Α 4 οἶδας Β 
ὅ υἱὸν τοῦ ϑεοῦ Βα ὃ Γεώργιε οἵ 4 1 κατ᾽ -- εὑρίσκω] οὐχ 
ἔχω λογισμὸν ἐγκωμίων οὔτε καρδίαν ἐξαρκοῦσαν, ἀλαλήτως εὐ- 
χαριστίας προσφέρειν σον Β 8 ἀξιωϑεὶς Α | τῆς φωνῆς τῆς 
ἀχράντου 4  συμπολίτης] συγκληρονόμος Β ] τῶν ἁγίων Β 
10 εἰς τὴν βασιλείαν ΒΒ 11 λύειν καὶ δεσμεύξιν Β 18 βαδί- 
ἕξουσα] ὁδηγοῦσα Βὶ 14 ἀνάγγαις 4 | ἁμαρτωλῶν) ἐν ϑλίψει Β 

1ὅ ἐλευϑερωτὴς] λυτρωτὴξς 4Β 116 φυλᾶκῇ ΑΙ καὶ τῶν Α 
; ; ς ; , ᾽ ὺ τοὺς πό ὑτῶν Β 18 ἐπιτελοῦντας Β | λιμοῦ 

μον δ νον, τα ἤηνα ἐπίσκεψις] ἀνάγκαις ἢ οὶ μάφαρὴς ΔΒ μι, χά αν ' δον ἘΝῚ ὠφωΐοιςιν θ. νοεῖ οχ 8 αὐνόμοῦ τ! κ : 
ἘΝΧΩ͂Ν μνρβνάνς ταὶ ἐν ρώνη ἀῤρό γα ζετο δον ον τ Κρ 18 καὶ --- πολέμου οἵα 48 14 δράκοντος] καὶ πάσης ἄλλης 
βοήϑεια οἵα 8 19 πάντων (Δα ἃ χριστιανῶν 4, 50 ἰϑοτπὶ Ε νά τῆν καὶ ἐδέβιω ὁ ὰ ἃ ι ἐν... ΗΝ 
4616 ν10) ἀνϑρώπων 481 ἰδόντες 48 ] σὲ μακάριοι οἱ τεκὸν - ΠΝ "σοῦ οἷα Ἃ [:ἡ -- ρέξος] πρέποι πᾶσα δόξα, τιμὴ: καὶ προα- 
ῷ ̓  8 80 μακάριοι ἈΠ. --- ὅδε Οἵ Α' | προσομιλήσαντες κύνησις Α ιἱπαναγίῳ καὶ ἀγαϑῷ καὶ ξωοποιῷ 4 18 ἀμήν ἀμήν Α 

10" 
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Εἶτα καὶ ἐπὶ τροχοῦ 
καὶ πληγοῦταιν πολλαχῶς 

Ὁ οὖν ἄφρων βασιλεὺς 
᾿ς εἰρωνεύεται κακῶς 

ὁ Ὁ δὲ ἅγιος λυϑεὶς 

δι᾽ ἀγγέλου ἐμφανῶς 

καϑηλοῦται φοβεροῦ 

ὁ Γεώργιος σαφῶς. 

ὁ 4ιοκλητιανὸς 

καὶ δονεῖται τὰ ἐντός. 

ἐχ τοῦ φοβεροῦ τροχοῦ 

ϑαύματι τῷ τοῦ ϑεοῦ. 

. 182 

να τὔφρνη Ὕμνος εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ μεγαλο- , 

8.5, μάρτυρα καὶ τροπαιοφόρον Γεώργιον περιέχων 

Ρ.181 ἐν συνόψει τὸν βίον αὐτοῦ. τὰ ἀϑλα καὶ μερικὰ 
ϑαύματα. ψάλλεται δὲ οὗτος εἰς ἦχον γ΄. πρὸς τὸ 

Ἀχατάληπτόν ἔστι. 

ΖΙεῦτε κλίνατε τὸ οὖς, 

Γεωργίου τοῦ σοφοῦ 

Οὗτος ἔφυ μὲν βλαστὸς 
μητρὺς δὲ Παλαιστίνης 

Οὗτος δὲ ὡς εὐσεβῶν 

ἐβιοῦτο εὐσεβῶς, 

Στρατευϑεὶς οὖν καὶ αὐτὸς 
ἐφημίξετο κοινῶς 

Χ1λλ᾽ ἐπεὶ ὁ βασιλεὺς 

ὁ Γεώργιος αὐτὺν 
Καὶ Χριστὸν εἶναι ϑεὸν 

κατ᾽ ἐνώπιον πολλῶν 
Καὶ ϑεοὺς τοὺς μὴ ϑεοὺς 

τοὺς λατρεύοντας αὐτοῖς 

Τί τὰ μετὰ ταῦτα δέ; 

ὁ Γεώργιος καχῶς 
“όγχαις δέχεται σαρκὶ 

καὶ καϑείργνυται εὐθὺς 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ εἱρκτῇ 

ὃ Γεώργιός φημι. 
“ἰίϑον μέγαν τὸ αὐτοῦ 

καὶ οἱ πόδες τανυσμὸν 

οἵ, 1ηἴγα 

Ῥ. 151,20 

ὃ οὗ βΒυρτὰ 2,1 
δ. ο..4Δ..3...17.}. 6) 44,.18 

7 οὗ βαριὰ ρΡ. 119, 8 
91 ]. 6. 44, 34 

τοῦ ἀκοῦσαι ἀδελφοί, 

τὴν ἁγίαν βιοτήν. 

Καππαδόχου ἐκ πατρός, 
ὡς ϑεόσδοτος υἱός. 

γεννητόρων ὧν καρπὸς 

ϑεαρέστως καὶ λαμπρῶς. 

καὶ ἀξίας τε τυχὼν 

ὡς στρατάρχης ἐκλεχτός. 

νόϑος ἦν πρὸς τὸν ϑεόν. 
διελέγχει ὡς ἐχϑρόν. 
καὶ ἑαυτὸν χριστιανὸν 
προχηρύττει ἐμφανῶς. 
ἐχφαυλίξει καὶ αὐτοὺς 

τούτους χράξει ῥυπαρούς. 

συλλαμβάνεται εὐθὺς 

καὶ ἀδίκως κρατηϑεὶς 
καὶ τιτρώσκεται δεινῶς 
ὁ τοῖς πᾶσι ϑαυμαστός. 

πάϑος φέρει οὐ σμικρὸν 

τοῦτο χατὰ τὸ παρόν. 

στῆϑος φέρει καὶ βαρὺν 
ἐπὶ ξύλου φονικοῦ. | 

18 οἵ. Καθι δ ο ΟΣ 

Ταῦτα βλέποντές τινὲς 

Ο μεγιστάνοι καὶ σοφοὶ 

Καὶ ὃ ἅγιος σταϑεὶς 

0 κατενάρκωδσεν αὐτὸν 

 Ὅϑεν τίϑησιν αὐτόν 
᾿ τοῦ ἀσβέστου ὃ δεινὸς 
Επιμείνας δὲ ἐκεῖ 

᾿ς χλόνον δέδωκε πολὺν 

ὁ Ὃς καὶ πάλιν σιδηρᾶ 

| ἥλους ἔχοντα ἐντὸς 

Ὃς δεξάμενος ποσὶ 

᾿ς χαΐέ' «Γεώργιε, φησί, 
 Ὅπος φϑάσῃς ὅ ποϑεῖς, 

ν᾽ ᾿Ιησοῦν τὸν λυτρωτήν, 
Εἶτα δέρεται δεινῶς 

᾿ς χαὶ ἐν πάσῃ τῇ σαρκί, 
Καὶ λαμβάνει ὡς ποτὰ 

᾿ς ἔχ τινος τερατουργοῦ. 
ὅ 4λλὰ ταῦτα πεπωκὼς 

᾿ς ὁ Γεώργιος, πιστοί, 

Ὅτε δὲ καὶ τὸν νεχρὸν 
᾿ς καὶ τὴν αἴτησιν πληροῖ 

ΤΥ 1:1. 44.538 
[18]. ο. 460,20 ῷ 

ἐπιστώϑησαν εὐϑὺς 

καὶ τυράννου ἡ εὐνή. 
ὑγιὴς τῷ βασιλεῖ, 
τῇ αὐτοῦ μεταβολῇ. 
ἐν βοϑύνῳ φλογερῷ 
τύραννος τῶν ἀσεβῶν. 

τρεῖς ἡμέρας ἀβλαβὴς 
τῷ ἀπίστῳ βασιλεῖ. 
ὑποδήματα ποιεῖ 

καὶ αὐτὰ πυροϑετεῖ. 

τρέχει ὅλως ἐν σπουδῇ 

τρέχε δράμε νῦν καὶ σύ. 

ἐξ ὀνύχων ἁπαλῶν. 
τὸν ἀληϑινὸν ϑεόν.» 

ἐν τῷ στόματι αὐτῷ 
χαίρων ὅλως ἐν Χριστῷ. 
δηλητήρια δεινὰ 

μάγου καὶ κακοποιοῦ. 

καὶ μηδὲν κακὸν παϑὼν 

κρότον δίδει τοῖς ἐκεῖ. 

ἤγειρεν ὡς ὃ Χριστὸς 
τῶν ἀπίστων δι’ εὐχῆς. ] 

7.}. ὁ. 06, 35 
46 1 ὦ ΔῊ} 

111..6ϑ. 46,10 
41 1.0. ὅ,12 
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Εἶτα εὔχεται ϑεῷ Ρ. 184 
καὶ λαμβάνει τὴν τομὴν 

Τότε χαίρων τὴν αὐτοῦ 

ὑπερλάμπουσαν ψυχὴν 

Τὸ δὲ σῶμα παρευϑὺς 
ὑπηρέτης εὐλαβῶς 

Ἦν δὲ τότε ἡ εἰκοστὴ 
Φαρμουϑὶ τοῦ ποϑητοῦ 

Προϊόντος δὲ καιροῦ 
Ὁ ναὸν ἔχτισαν ἐκεῖ 
Ὃν τελέσαντες καλῶς 

᾿ς τῇ τοῦ μάρτυρος σορῷ 

Ἦν δὲ τρίτη τοῦ μηνὸς 
ο΄ ἑορτάζειν ὡς εἰκὸς 

5 Ταῦτα τὰ τοῦ χραταιοῦ 

Γεωργίου τοῦ σοφοῦ 

Οὗ ἡ δόξα καὶ τιμὴ 
᾿ς ὡς ἀστὴρ ὃ φαεινὸς 

Οὗτος δόξῃ ϑεϊκῇ 
ὁ Γεώργιός φημι 

Τοῦτον πάντες οἱ λαοὶ 

προσκυνοῦσι πατριαὶ 

ὃν ἐπόϑει ἐκ παιδὸς 

διὰ ξίφους ἐπὶ γῆς. 
παραδίδει τῷ Χριστῷ 

ἐστεμμένην πρεπωδῶς. 

μεταφέρει ὃ ῥηϑεὶς 
ὡς ἐτάχϑη προσεχῶς. 

καὶ ἡ τρίτη τοῦ μηνὸς 
ὡς τοῦ ἔαρος καιροῦ. 

οἵ ἐν “ὐδδᾳ εὐσεβεῖς 
Γεωργίου εἷς τιμήν. 

καϑιέρωσαν λαμπρῶς 
Γεωργίου ἐν αὐτῷ. 
Νοεμβρίου ἣν ἡμεῖς 

παρελάβομεν καλῶς. 

ἀριστάρχου στρατηγοῦ 

τοῦ κλεινοῦ καὶ ϑαυμαστοῦ. 

ὑπερλάμπει τοῖς ἐν γῇ 

καὶ ὡς ἥλιος λαμπρός. 

ἐπλουτίσϑη καὶ πλουτεῖ 

εἷς τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

ἄπιστοί τε καὶ πιστοὶ 
γλῶσσαι πᾶσαι καὶ φυλαί. 

ν».188 Τότε δὴ καὶ ὁ δεινὸς 

δοῦλος γίνεται Χριστοῦ 

Ὁ δὲ μάρτυς τῇ φρουρᾷ 
τὸν λαὸν πιστοποιεῖ 

Ὅϑεν οὐχ ὡς φυλακὴ 
ἀλλ᾽ ὡς τόπος ἱερὸς 

Ζιὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς 

ἐμφανίζει ἑαυτὸν 
Καὶ αὐτὸν καταφιλεῖ 

χάριτος τῆς ἑαυτοῦ 

Ὁ δὲ τύραννος τολμᾷ 
τοῦ ἑλκῦσαι πρὸς αὐτὸν 

Καὶ εἰσέρχονται ὁμοῦ 
τοῦ ἰδεῖν τοὺς ἐν αὐτῷ 

Τούτους ὃ αὐτὸς ἰδὼν 

δυναστεύει τοῦ εἰπεῖν ὅτι οὐκ εἰσὶ ϑεοί. 

Ὅϑεν ἔπεσον χαμαὶ συντριβέντες εἰς λεπτὰ 
τῇ τοῦ μάρτυρος ἀρᾷ καὶ προστάξει φοβερᾷ 

Πρὸς αὐτὰ ὃ βασιλεὺς ὀργισϑεὶς ἐπὶ πολὺ 
τὴν ἀπόφασιν εὐϑὺς γράφει καὶ γνωστοποιξῖ. 30 

Τότε καὶ ἡ βασιλὶς ᾿Δλεξάνδρα μαρτυρεῖ 
ἑαυτὴν χριστιανὴν καὶ τὸν σύνευνον ὠϑεῖ. 

᾿ϑανάσιος ἰδὼν 

καὶ ἀϑλοῖ ὑπὲρ αὐτοῦ. 
ἐγκλεισϑεὶς πάσῃ χαρᾷ 

λόγοις, ἔργοις ϑαυμαστοῖς. 
ἐλογίξετο αὐτῇ 5 

δι᾿ ἁγίου καὶ ναός. 

ὁ δεσπότης τοῦ παντὸς 

Γεωργίῳ τῷ κλεινῷ. 

καὶ ϑαρρύνει καὶ πληροῖ 

τοῦ δεσπότου καὶ ϑεοῦ. κ 

ἐν ϑωπείαις καὶ βοᾷ 
τοῦ ϑεοῦ τὸν ἐκλεχτόν. 
εἷς τὰ ἔνδον τοῦ ναοῦ 

ψευδωνύμους τε ϑεούς. 

ἱσταμένους τῷ βωμῷ Ἢ 

Πορευϑεῖσα δὲ αὐτὴ 

παραδίέδει τῷ Χριστῷ 

Ὁ οὖν μάρτυς προλαβὼν 
τῷ ϑεράποντι αὐτοῦ 

Ὅτι δεῖ τὸ ἑαζφυγτοῦ 
σῶμα φέρειν εἷς ταφὴν 

εἷς ἑκούσιον σφαγὴν 

τὴν ψυχὴν πρὶν τῆς τομῆς. 

διατίϑεται καλῶς 

ποῦ τὸ σῶμα μεταϑῆ. 

εἰς Παλαιστινῶν τὴν γῆν 

ὡς πατρίδα μητρικήν. | 

Τοῦτον βασιλεῖς τῆς γῆς 

ἄρχοντες καὶ ὁ στρατὸς 

6 Πατριάρχαι καὶ σοφοί, 
μονασταὶ καὶ ἀσκηταί, 

Τροπαιοῦχος γὰρ αὐτὸς 

εὐφημίξουσι πολύ, 

καὶ ὃ εὐσεβὴς λαός. 

ἱερεῖς ἀρχιερεῖς, 
σχολασταὶ καὶ δικασταί. 

νοητῶν καὶ αἰσϑητῶν 

πάντωντῶν ἐχϑρῶντῆς γῆς ὁ Γεώργιός ἐστι. 

11. ο. ὅ0,,24 ὅ ἴπ τηϑυν δ πῸπ ἱηγθηϊίυν οὗ. 1. ο. 80,14; 
40,4 1].0. 16,36 9. οὗ υδομοησυπαᾶθυ Ὁ. ὃ 18 1. ὁ. Ρ. 126; δ᾽ Ὁ. 16.01.6}. 1.0.} 6. 11, 21 ὸ'.9..18..30 

Ι ; ΒΌΡΤΩ Ρ. 124, 1 91 οἵ. Ὀγδομβοησν πάρι Ρ. 110 
41}. 0,13, 38 

2ῦ ἀθ ποιῃῖπθ ρθη οὗ, 1. ο. 10,80: δ1,9 
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Ρ. 186 Τὰ δὲ ϑαύματα αὐτοῦ 
ἀρυιϑμῆσαν καὶ γραφῇ 

Γράφω ὅμως μερικά, 

πλέον πάνδηλά εἰσιν 

Πόλις γάρ σου μαρτυρεῖ, 

τῆς ἀσπίδος τὴν φϑορὰν 

Πῶς διέσωσας λαὸν 

καϑωδήγησας αὐτὸν 

“γδατός τὲ γὰρ πηγὴν 

σὺ ἐπήγασας σαφῶς 

Καὶ τὸ βέλος τῷ ναῷ 

εἷς μνημόσυνον τῶν σῶν 

᾿4λλὰ δὴ καὶ τὸν ἐχϑρὸν 

λέϑον μέσον βεβληκὼς 

Τὸν δὲ ἄπιστόν ποτε 

καϑυβρίσας ϑανατοῖς 

Πολλοὺς δὲ ἐξ ἀσεβῶν 
ἐλυτρώσω τοὺς πρός δὲ 

Ἀλλὰ καὶ τοῦ γεωργοῦ 

ζῷα πάντα καϑαρὰ 
Ὅσα γὰρ ὀστᾶ αὐτῶν 

ἀνεξώωδας σαφῶς, 

Καὶ ἐξίσου σὺ τὸ ξῆν 

στρατιώτῃ ὃς σφαγῇ 
Ἔκ τοῦ σοῦ τοῦ τῷ ναῷ 

ὃς χρυσίῳ δουλωϑεὶς 
᾿Επὶ τούτοις καὶ αὐτὸς 

ϑαῦμα μέγιστον ἰδὼν 

ΗΥΜΝΌΣΝ ΙΝ ΒΟΝΟΒΕΝΜ 

ποῖος ἐξαρκέσει νοῦς 
δοῦναι πάντα ἐν σπουδῇ; 
ἀϑλητά μου. ὡς αὐτὰ 

ἐν τοῖς πᾶσί σου γνωστοῖς. 

τῶν “ασσαίων ἡ αὐτὴ 

καὶ τὴν παγγενῇ χαράν. 

τὸν αὐτῆς καὶ πρὸς ϑεὸν 

ϑαυμασίων ὅου πολλῶν. 

ἁγιάσματος ἐκεῖ 

ὡς ϑεοῦ ϑετὸς υἱός. 

ἀπῃώρησας σαφῶς 

ϑαυμασίων δου πολλῶν" 

τὸν τοῖς πᾶσι φοβερὸν 

κατεσώκλεισας αὐτόν. 

ὃς τὴν ϑέαν σου. σοφξέ, 

ὦ Χριστοῦ μου ἀϑλητής. 
αἰχμαλώτους ὃ αὐτὸς 
ἐχβοῶντάς σοι δοφέ. 
τὰ σφαχϑέντα διὰ σοῦ 

οὐκ ἀφῆκας εἰς φϑοράν. 

τόσα ἄτομα κτηνῶν 

ὦ ϑαυμάτων φοβερῶν. 

δίδως πάλιν καὶ πνοὴν 
ἀπωλέσϑη φονευϑεὶς 

προσμονοῦντος ἐν αὐτῷ. 
καὶ τὸν νοῦν ἐκτυφλωϑείς. 
ὁ δεινὸς Σαρακηνὸς 

ἐν ναῷ σου τῷ σεπτῷ.] 

1 οὗ βαρτὰ ρΡ. 40; 106, ὅ ὅ οὗ βαρτῶ ῥ. 118,7 9. οἵ. βαρτδᾶ 
Ρ. 129,4 11 οἵ. βυρτὰ ρΡ. 8: 90 17 οἵ. βαρτῶ ρ. 18: 18: 100 
19 οὗ βυρτα μΡ. 44 28 οὗ, βαρτῶ ρΡ. 98 91 οὗ, βυρτδ Ρ. θ488. 

» 

ἐΣ 
ε.. 

ΒΑΝΟΤῚ ΟΕΟΒΟΠ 

᾿᾿Εβαπτίσϑη δι᾽ αὐτὸ 
ἐμαρτύρησε καλῶς 

Ἔν αὐτῷ σου τῷ ναῷ 
καὶ τῆς χήρας γυναικὸς 

. Καὶ ὃ τῆς ᾿Ιόππης δὲ, 

μαρτυρεῖ σου ὃ ναὸς 

Εἰ ϑελήσω γὰρ αὐτὰ 

οὐχ ὑπάρχει εἰς αὐτὰ 

Τοῦτο ἀληϑές ἐστι 

ὅτι ἄπειρά εἶσι 

᾿Ζιὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς 

λέγομεν ὅτι ἀεὶ 

᾽4λλ: ὦ μάρτυς ἀϑλητά, 
ὦ Γεώργιε, βοῶ" 

Ὁ Ζεῦρο στῆϑι μεϑ'᾽ ἡμῶν 
σοῦ τὴν ϑείαν τελευτὴν 

Προστατεύεις γὰρ ἡμῶν 

τὸ καυσῶδες τοῦ καιροῦ 

Εἶτα πάλιν προνοεῖς 
ἐκ τοῦ ψύχους καὶ βροχῶν 

“Ἔχεις γὰρ ἐκ τῆς ἁγνῆς 
ϑεοτόχου Μαριὰμ 

χεις σχήτας καὶ μονὰς 

ἔχεις οἴκους ἱεροὺς 
᾿ ̓ ᾿Οροφύλαξ οὖν κληϑεὶς 

τῶν ἐν 'Ἄϑῳ μοναστῶν 
Ζέχου καὶ τὰς ἡμῶν, 

τὰς τοιαύτας τελετὰς 

16 καὶ] σου 19 τοῦ] τοὺς 

ὃ οἵ, βαρτῶ Ρ. 288, 

ὡς τὴν ἀνακομιδήν. 

28 οἵ. τδομθησαπᾶθοι τ. 16 85. 
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καὶ μοναστὴς γεγονὼς 

τὸν Χριστὸν ὁμολογῶν. 

διεδέχϑης ϑαυμαστῶς 
τό κιόνιον σαφῶς. 

ὦ Γεώργιξε σοφέ, 
χαρμονῆς συμβεβηκός. 

γράψαι πάντα ἀκριβῶς 
οὐ γραφὴ οὐδ᾽ ἀριϑμός. 

καὶ οὐδεὶς ἀμφιγνοεῖ 

καὶ οὐ δέχονται γραφῇ. 

πίστιν ἔχοντες ὀρϑὴν 
ὅσα ϑέλεις κατορϑοῖς. 

πάντων τῶν πιστῶν χαρά, 

«Ζεῦρο στῆϑι μεϑ᾽ ἡμῶν, 
τῶν τιμώντων σου λαμπρῶς 

». 186 

τοῦ τελέσαι εὐμαρῶς 
μέχρι καὶ τοῦ τρυγητοῦ. 

τοῦ ἡμᾶς διατηρεῖν 

καὶ ἀνέμων βλαβερῶν. 

τοῦ φρουρεῖν καὶ συντηρεῖν 

τὰ ἐν 'ϑῳ ἵἱερα. 
καὶ μονύδρια πολλὰ 

καὶ εἰκόνας ϑαυμαδστάς. 

τῆς καλῆς περιωπῆς 

ὑπὲρ πάντων προνοεῖς. 
ἀριστάρχα, εὐμενῶς 

καὶ τὰς ὅσας ἀπ᾽ ἀρχάς" β 



154 

Ρ 181 Πρόσδεξαι καὶ δὸς ἡμῖν 

καὶ συνέσεως τὸ φῶς 

Τοῦ νοξῖν καὶ προνεῖν 

τὰ σωτήρια καλῶς 

Καὶ ἐπεὶ τὴν πρὸς ϑεὸν 

κατ᾽ ἐξαίρετον πλουτεῖς, 

Μὴ ἐλλείπῃς τοῦ αἰτεῖν 

ὈΕῈ ΜΑΝΒΙΟΝΑΒΙΟ 

εἰρηναίαν βιοτὴν 

τοῖς τιμῶσί σε λαμπρῶς. 

καὶ διάγειν δὸς ἡμῖν 

ϑεαρέστως ὡς εἰχός. 

παρρησίαν ἀληϑῶς Ἶ 

ὦ Γεώργιε, πολλήν, 

καὶ πρεσβεύειν καὶ νοεῖν 

τοῦ σωϑῆναι καὶ ἡμᾶς 

Καὶ προσδέχου πεποιϑὼς 
ὦ Γεώργιξ ποιμήν, 

καὶ ῥυσϑῆναι τῆς φϑορᾶς. 

τῶν βοώντων σοι ἡμῶν. 

τὸ ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν.» 

σοά. Μομϑο. 

1αἱ. 14 418, 

ξ.6. [ποῖρὶῦ ῥτγοϊοραβ. ἔγαίγθβθ ΘΔΥΙΒΒΊΤΩΙ, βΒουιρύαμη οϑὺ: 
οὐρα Μγβίουατῃ, βιοαῦ βου ρύαμπι οϑὺ, ΓΘΡῚ5. ΟοΙαγθ οὗ ποι ἀθίο- 

σοῖο ὈΟμαΠῚ οϑὺ; ργοαϊρία δίααθ σιγῦζοθ ῬγΌρ 19 ἀοὶ 
οὖ ἱπ ΘΟΥῚ ΡΒ ΥΘΟΟΠάθτθ Πα 6] τη ορουύαμαχῃ οὖ Βα] Ὀ61- 

ΤΙ ατὴ δῦ. β᾽οαῦ ΘΗ], 4] τορα } ὦ βοογούω ἱπογαϊηδέθ οὐ 

Ε δ᾽ ἱποοπϑαϊδα ρτοάαπί,, ἔθυσθπο οἴδπααππἑ ἱπιροτῖο, τα (αα]) 
μγδοαΐα, αι αἰγ!πἰύι8 δούα βαπῦ, ργουθ οὖ ἀθοθηΐθυ 

παιγϑηῦ, Οὐϑαϊαηῦ ΓΟΡῚ ρογροίαο. Πϑ1η 81] ΠΟ ρδηαπηΐατ, 

ΟΝ πο δυαάιαηύαγ. οὖ 51 ΠῸῚ δα] πα, αποΙη 040 διηϑηύυγ ὕ 

1Ιάθο, αὐ ΒΒ: 1, ορογύθὺ ΠΥ αγΘ, ΘΟμΥ ΘΗ Δα 1γ6, θχ- 

ΡΘαϊῦ διηᾶγθ. ααθιηϑατηοα τη ΘΠ1η1 ΟἸ θ8, 51] ΠΟῚ ΠΊ8Π6]- 

ὕυτ, πθ60 σ]αὐ αν πὸ ΒαΡΙ1, 510 Ὑϑυ θυ] υἱῦθ 1Π6158561- 

ὕμπι 81 ἔπουϊύ, πθαὰθ 816 δα] 7 ΠΘῸ 1ἢ γθηὐγΘ Π]ΘΠΊΟΙ]Θ 

του ϑῦαυ. ῬΥΟΪΠ 6 ΘχΊ ΠΉ1118 ΤῸ χ Ῥτορμθία Π)αυἹα σοοθ αἰ- 

γσὶπδ οαποίοβ ποτίαπαάο 46]65 δατηοποῦ ἀἸοθη8: «α ὰ8ὑαὐθ 

᾿(Μιτγδου]ατ βηοῦϊ ΟΘΟΥΡῚΙ Τὰ Υ ΥΓΤΊΒ. 

1 τηϊγϑοῦ]ατη --- 3 Βουϊρύσση οϑῦ οὐ 1 ααἱϊ ΟἿ 

Οοά. Βοπα. ΟΡ }} 8. ΤΟ. ἴῃ Του. ἃ 79: 8. βιοαὺ βουϊρύμμι 
οδὺ οὔν. 6 ἱουῦ --- τ] πϑῖὴ αὐ 12 ΑἸΘΙΠΒΙΠΟΘΌΠ 

10 

18 ΘΙοαα1] δἰϊασδ 

ὈΕ ΜΑΝΒΙΟΝΑΒΙΟ 18 

οὐ νἱάούθ, αὐ οΟΠ]8Π| ΒΌΔΥΙΒ Θδὺ ἀ0Π11ΠῈ8». οὖ Θργθ- Ρ 88,9 

σίαβ ἀοοίου οὐημΐαπι σϑηδίαμ ῬααΪα5: «Θὰ Θοὰ πα 116, ἰΠ- 
αυϊῦ, Βα δ. α15 ΚαύΠΟ] 1015 ΒΟΥῚΡ ὕδ βαπῦ ΥἹΓΙΒ, ἃ ἃ ΠΟ 5 ΟΥ̓ ΘΙΉΒοαι 1,4 

τῇ] ο]]οοῦ οππίαπη Παθ]αη ἀοούτ᾽ παι βοσιρῦδ βαπῦν, 

αὖ ΘΙ θῶ τϑοῖο 68110 ὑθῃάθηΐθβ ᾿πΠΟΠἿἾθη80 ΟΡΘΙΒ Ῥ6αθ 

 ρτδα!οηΐθϑ δα ῬΥΟΙΪΒΒΆΠΙ ὈΓΘΥΪ απ ῬΘΙΎΘΗΪΤ6 ΒαὐδρΘ 108. 
 ΔΌΘΙΔΙΩΙΒ Τ]ΓΘΟι118, ΟὈΒΘΟΌΠ θη ργθοθρύδ, βϑμοθου Ά]η 

 ΒΘΑΌΔΠΙΙΙ γοϑυρια, αὖ ἃ ροτρϑύαυδ 11 ὈΘΥΘΙΠῸΓ Ἰθιθηηδ, αὐο- 

ΠΪδ 5] ΠΟῚ ῬΑΟΪ ΠΥ, Π60 ΘΟΠΥΘΟΘΌΪΠ,18, οὗ 51 ποη Ἰορὶ- τ 2 ΤΡ 

ὁ ὑπ 6 Θουύδηητιβ, αὐ θ ΠῸΠ ΘΟΙΌΠΘΌΙ ΠΥ. ΠΟ οαϊη ἰδύδ 

ῬΓΘΙΠΙΒΙτη 8, ΟΡ α]δηὐθ ἀρ 1 η0 6 ΤΩ] ΓΘ Θ.118, 416 ῬΘΥ Ὀ68- 

 ΦΙΒΒΙΤΩΌΤῚ ΤΩ 1]}1ἴθπι ϑαπτη ἀθουρίαπῃ δα Ἰδπάθιηῃ οὖ ο]ουΐδπι 
ΒΒ] ΠΟΙΏΪΠΙΒ 1Π ὈΔΒ1Π1Οδ ᾿Ρ51Ὲ8 Ο]ΟΥΙΟΒΊΒΒΙΠΙΙ ΤΥ ΤΊΒ, 6 

Βοπιο 5ἰΐα οϑὺ, οβίθπάθγο ἀϊρπαίαβ δῦ, 416 ΟὟ β80βι- 
6 ἀοἴπμη ἱπουσ8πὶ γϑὶ ἀθϑιαϊδη οὐβύγαϑα δαπῦ αἀαθα 8 

2,12 

ΡΙυγΘΒ. δηΐθ ΔΠΠΟΒ 8561 416 ΠΟΘ ΘΥΠΙΒ σοβύω βαηὖ ἰθιηρο- 

ΤΊ δ, Β᾽0 Ὁ] ὙΘΙΙΒΒΙΠ16 ΘΟΙΏΡΘΙΙ 8, βαίγα Πα6, οὐποῖδ- 

ΠΟ ΦἸ0Π6. Βοροβιία, βυχητηδ οὑπὶ ἀθγούοηθ ὈΣΘΥΘΥ Θ᾽ οαα] 
ΘΟΟΙΠΡΘΠΊΣ. ἢ Ε 

Ισιῦαν οαπῃ ἴῃ ἰᾶπὶ ργοἕαθα βαποῦϊ ΟΘΟΥΡῚΪ ΤΥ 15 60- 
ΟἸοβῖα Π]ΒΗΒΙΟΠΔΙΒ αὐἱάδηη 416 ποούπαπο βιοαὺ Ἰα]ούδ 

500 που θαγοὺ οἰποῖο θϑϑϑύα αθ ἸΧΟΤΊΟ αγίαθαβ 1ἢ συ] ΠΟᾺ]Ο, 

ΤΠ060 5881] ρὙΔαῸ5 ΟὈΒΘΑᾺ]], ΤΟ 0 ΘΟΠΙΡῚ] ΟΡΘΥΘΙῺ ΘΟ ρογοὺ 

1 ηδιβύουθ. βθὰ ααομῖδηι βουιρύσμῃ οϑὺ: 
6 ἀαΟὈ18 ἀΟΙΏ1Π18 ΒΘΥΥΙΤΘΡ οὗ ΔΙΊΡ]1υ5: «ΝΘΙΔΟ 1η1]1-Ὁ Τῖπι 3,5 

ὐδ8η8 ἀθ0 Ππ|ρΡ]1οαὖ 586 ποροῦ 15 ΒΘΟΌΪΔΙΙΌ Β, αὖ οἱ 

 Ρ]δοθδῦ οἱ 860 ρΡτοθαυτῦν οὐ Π0α: Ὁ] 851Π6 ὈΧΟΥ͂Θ 

«Νϑιηο φῬοὐθϑὑ μὲ6,3: 

8 ΙΘΗΏΘηπδ ΟΟΥ̓ θῷΣ ὨΪΘμΘημὰ 11 ῬγΟΙἸδίηθβ 14 αὑθ] αὐϑ8 
18 6]οαυ]] δϊαυδ 

10 ΘΟΙΟΠΘΌΪΠΩΌΙ Οὐ [ ΘΟ} ΟἹ ὀἔ14 α06] αὐθῃ 17) γαβϑηγα 
20 ΟἸσιϑὺϊ πηδυῦ8Β 938 ΟΡΘΙδ 

πωοπησετοςιοσι,α ττοκεπρ..» τος -- πρεσαικτ ον πα» -..α-- ἃ Ὅ5...- τιστισα - πτθο τ το ππχιον τρατ- τος .π 

πα πασσαασνανι 

Ξε τορδ αλντας 

»ς εξ, 



1 Οοτ 

1,82 
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οϑῦ, οορτίαῦ ααοτηοαο ρΡ]δοθδῦ 460 οὖ ααἱ ΟΠ ἈΧΟΙΘ 

οβὺ, οοριαῦ αἀποιηοάο ρΡ]δοθαῦ ἈΧΟΥῚ» 516 ΠΘΠΊΡΘ 510 

ἰϑύθ, ἀθ αὰο Ἰοᾳυϊπηαγ, ᾳαοπίδπι βουυιθθαὺ 460, οἴθπαθθαὺ 

ὈΧΟΙῚ ζοὺ αυ8παο Ρ]δοθθαῦ ΧΟΥΣῚ 8160 πιο ἀθβρΊοοσο 

γί ἀοθδίιν ἄθο, ἴῃ [18 δα ὰθ Θχϑσο θ}15 16 ποούπαπθ ἴπ- 

βιβίθπαο ἀθουῦθϑηθ ᾿π θυ ΟΥἹ θχύθυιοσααθ αποἀδηητηοάο 

αἰγοιηρύαβ δοοιαϊῦ, αὖ 416 αυδάδπηι ΟΠΔ θη ρα δ π| 11η- 

τη]ηθγοὺ οθβύαῦβ Βα] 16 γ6]]6ῦ ΤΠΥΙΒΘΥΘ ΤΠ 6556), ΘΒ) 

ΒΘΟῸΒ ΤΠΒΥΘ Τη8Η1ῸΒ ΒΘ ηϑυθγαὺ 8118: 564 ΑΡΔΥΘΠΟΙΊΠ 

Ρουουσ 8 ΠΟΥΓΟΥΘ 110 ῬΤΌΡΟΥΆΥΘ πϑααϊθαῦ. ἰϑημάθιη ΘᾺ ΠῚ 
᾿πῦρυ 8ΙΠΟΥΘΙῚ βθοθῦβ θυ  ΟΥΘ6 ΘΥΔΟΘΠΟΙΙΠΙ, ΟΕ] 

δ Π]δοαὰθ ᾿αχύα πᾶ 16 ΟὉ ΠΟΙΏΪΠ πὶ οδρ] ΟΠ ΘΊὴ 8] 1- 

α16 Τουτπὶ ἀορυθαδίομθπι 856 σουβαθϑηΐ, {(μ6βι ἰχθῦς, Ρ1θ- 

ἕαῦιθ ουδῦοβ ὈΧΟΙῚ 8.6 ἰα] 8. οϑὺ Ἰοοαΐαβϑ: «Θαϊα ἐ10], 

Ο ΘΟμχ, ἱπαᾳαϊῦ, ΘΟ ΠΙ δ Ὑ αρύστῃ Ὁ βαύϊ5 Ῥ]8ΠΘ 1π ΔΠΟΙΡΙ 

ΒΠῚ, αΑἸΟα ΤΓᾺΠΊΟΥ σϑηὐ 5 ̓πΠβοηδὺ ὈΔΥ ὈΔΥΓΟΙΠ, Π6 ΘᾺΠῚ ῬΤῸ- 

σὙΎΘαΘΙΟ ἔουβιύδη ἀποδηῦ Π16 ΒΘΟΌΤη ὑγ8 8 ΡΟ ΠῚ ΟΡ ΟΠ 111.» 

ὕπποααθ 1118 ἔουύαν [816 ἀ6 1556 Γϑβροπϑιτη: «ΝῸΠ]Ο τη06ο, ο 

ὕπ ΥἱἹΙ Π]Θ8, ῬϑΥΘαβ ΠΘΩῸΘ ἔοτυτη 468, 5684 φαδηξοοῖαβ ᾿το- 
ῬΘΙΔΥΘ Τ]ΘΒΒΘΠῚ γἱαθῦο». Θ006 Ο 4811 ῬΘΒΒΙ πη ὈΙΘδίο οϑὺ : 

Γ, τῦ αἰΐογα Εἶν} 1118 βου ρϑαῦπο δἤἴασα π6- 015 Ργορι παν οΟΟΆ] ΠῚ 

οἵ. θη ὃ γΧῸ 416 ρῥτούμορ αβύμπχῃ ἀ 6} 101 Υατη ἀυτ]δϑ1ὺ 46 ραγϑάγ8ο. 58- 

ἴδμϊοο ᾿ϑύα ᾿πϑυϊποῦα οαβύοάθιῃ βαηοῦθ Ὀ8511106 ΘΑ ΘΟΘΠΟΙΊΙΠῚ 
τη 1510 [ἢ ΓΘΡΉΙΠΊ. 6 ΠΡ 11551Ππ|ῶ δῦ 118 ΓΘρΊΠ ἃ «[ 62Ζ806], ΟἸ]118 

4 οὐ --- υχοτὶ οὐὐ [ ἀοβρίοοσθ ὧν γαβίγα 18 Ὠρϑιζαγθί οὴὶ 
16 ΥΓΌΠΠΟΙ αὐοὰα 

8 αὐοπίϑιη] αὐδηο 4 δἰΐαο ἀἸβρ]]Ίοοσ ὅ αἰγθρίμβ | ὑθιηροτα 
(ΟΟΥΥ̓ 6 Ὀθιη ΡΟΥΘ) ἰδ ἱτητηπθυθηῦ (ΘΟ 6: ἰτηχηϊηθσοῦ 8. ϑύϑτῃ 
ααθια 10 ΠΟΙΤΟΥΘ] ὑθιῖοσθ 18 μοβίϊατοῦ οὔὺ 14 ϑϑὺ ἐδ] 18. ΟΥ̓ΒᾺΒΙ 
ΟῸΙ ἱπαυϊῦ ο Θομΐὰχ 16 Τὐστηοτο αὐοα σοηὐδ 18 Ο Οὐ 19 ΤηΘῈ8 
πὰ Υἱῦ 22 αἱ Ῥτγοορ  διυιβύμυτη ([) ἀνα ]διὺ ἀ 6] 1οἱασαση 98 ᾿ἰβίϑ 88- 
ἰδπῖοο 98 Ὀ4Β11166 βδπούθ 84 τϑρῃο [6] οὐ οΖα 61 111ὰ τορῖπδ 

μ- ὃ 

ὁἢι} οοῃροβίδαθιθ ὅ 1}}1 
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ἰθύγόσθ ἤθὶγαβ δα ἰθιηροβ ἀθο!πανιὺ ργορμθίδ. ᾿66 ϑαστῃ “ἢ μηρρι 

ΤΠ ΟΥ̓ ῦ ΥἹΓῸΠ ΠΘ ΡΔρΡΆΠΟΤΌΙΙ ραυθγθῦ δα ἀϊπι8. ΘΟ 416 αὐ] 116 

ΨΙΟΙΒ51π δἰϊαῦ]ο 111ὦ (Θυμ 11 οταχοῦ ΘΟμρ ΒΟ 566 1 Τ]87- 

ΒΌΡΙ11Β 46 ὙἸΥΘΥΘ οχισθθδῦ οὐ τη ̓ θούα!ο αὐ]ουββϑῦ, ρραγα 

1110 ἀογηη θη ᾿ἰὰ υ 618 αὐ] δηη ἀϑρθοῦα ρα] ΟΠΤΊΟΥ διη]οὐ 

᾿ηἀαὔπ5 πιὐ! ἀ]ουθιὴ ἐδ] 16 ζ(απ6.) βοϊβοιζαύαβ θϑὺ θυχῃ: 

«00 ἰθπάργθ ο] 5018, Ο Οαβύοβ ὃ» ἍΜ 6ββϑπῃ),, ᾿πα 1, ΘΘΥΘΙΘ 

τη8}0, ἀΟΙΏ]Πη6, τηθᾶπ.» Εἰ δα ΟΙΘβοθηβ: «Μομϊῦδ ΠΘ ΒΡΘΥΠῈΒ 

γιἀθίο ὑπ πηθᾶ. ΘΗΪΠΊΥΘΙΟ 111πὸ 51 ΟὙΘΑΙΘΙΒ, ΘΔΥΘΟΘΗΙ 1η 

5.81) 6 γϑῃαηῦ ρδίτιδηι ἀῦΒαπθ αἰ Που] αΐθ οομυιπούμμ.» 

αὖ 1116: «15 ΘΠ1ΠῚ 685 ὑπ, Ο ΡΪ]ΟΠΘΥΎ 6 ΠοΙηΟ, ΑἸ] ΠΉ1}] 

ἱπάϊρηο ργουϊάα ΘΟΠΒ1118 τη 068» Π]Θ ἱπααϊῦ: «ΘἰΘουρΊ 8 
ἃ ΠᾺ 6108 γοοϊῦου βαποῦμβ». 1160, αὰθ6 γιἀθγαῦ, Εχρ υρο- 

 [δοῦπϑ ΘΟΠΙΡῚ τού! ὖ βὰιθ. 1]δαὰ6: «1118, ᾿παα]ῦ, νυ] Ἰ8{}, 

 αοα 5610 111ὼ 46 σϑηΐθ ἰοοαθαβ 65. ΒγοΘ ἐϑπθη γϑαθ, Π6 

Ῥᾶγθᾶβ». θὰ ΡΓῸ ἀ0]01, οαϊὰ5 βαηὺ ζογύϊα ΥἹΥ1}1ὰ Ὑ]ΒΟΘΙΆ, 

416 ΠΟ ΘΟΥΤαΙΡαΠὖ τ] 16 Όγ1ὰ [40 1}1ὼ γϑῦ θα! ΙΠΟΧΟαῸΘ 

ΒυΣΥΟχὶῦ ὑδιηθη Ῥδυϊάϊϑ οὖ 8110. οὺ θθθθ γϑρθῃθπο ΟΟΓΒιὶ 

Δ ᾿ἰβιηϑῃ 6} 1018, Βιοαῦ 1Π ὙἹΒΙΟΠμΘ. Ῥγθαϊούα) 1}}} ἔπογαῦ, 

οαρύμτη απ 8118 Βα 81 1Π ΓΘΡΊΟΠ ΘΠ), γἹἀ6]1οοὺ ῬΙουτηἰδ- 

Ὥ8η), ἀυχούθ ᾿ἰραύαμη. ὑππόαιθ δῦϑαθθ Ἃ11ὰ οπθ υ}]ἃ ἢ. 8 

ΠΟΧΙΌΒ. ΤΘΥΓΘΙῚΒ τη] 5 80 ῬΘαΙθυ5 ὙἹηοῦβ ὑθίγο ῥτο- 

Ἰθοθυαηῦ ἴῃ ΟΔΙΌΘΙΘ. γΟ]ΘῚ5. ΠΟΪΘΏΒαῸΘ 1ἢ 86 ΘΠ. Γ6- 

ΥΘΥΒῸΒ5. Θ᾽ Ϊ]8η 0 δἰα 6 ΒαΒΌΤΤ 60 ΟἸδηηἹαγ6 ἐδ] 16 7 ΟΘρΙ: 

8 Θὰτη οὶ [ Θοησθοβίϑαθθ 6 ἐδ] ἴθ Υ 1ὅ ααἂαθ 82 τρίτο 

1 ὑθύσουθ] Ῥνοσθ ὑδυυθαβ [ 500 τηοηυϊῦ ν1ῸὺῸ 8. αὐγαὰθ | Θυ1 
6 διηϊούι πᾶ. εἰὐϊάϊοτθ [ ἐδ! ὑθγα 6 6021 

Θ ἰδ]ίαθθ 10 ἀποθῃῦ 6077. 6 ἀπουὶϊῦ 11 οὖ 1116 οὐὺ | ὑὰ αἷῦ ααἀὰ 
᾿φιαηι8 δθοιηᾶα ταὶ οὶ (ἑέα βθηιρε7) 12 1116 ἱπαυϊῦ οὐ (ΘΟΥΡΊΙΒ 
ἱπαυϊῦ 18 γνοοϊῦοσ 6077 6 νοοϊναίου [ αὰθ νἱάθγωῦ οὐ 14 ἴδοῦιβ 
6 νἱάοταῦ 1ὅ αποᾶ |: ἐδτη6}} ὑδηθατη 18 οὖ 866 οἱ } γθρθῃύἷῃο 
βία τη 116 
ἰθίσο 38 ΘΔΥΌΘΙΘΩ | ἀθιηΐϑιη ΤΘΥΘΥΒΌΓΣΆΙΩ ([) 

21 51η6 υ]Ϊῷ 41}. 99 ρΡϑάϊθυβ 86 τηϑηθι18 ΤΘΥΓΘΙΒ | 

“ες τονσνσως: ἀν δῆλον τος, ει σδον Ἃς, τα τπτ α ..5 -- 

παι ϑαιοιζκοξε οι. --ὦὄ.ὕ5..- δαισαυ,,. Ὡοερτω κοντα τονοδ, τῶ: τε τᾶς ακ..} . 

------  - 
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ταΐβ, ΠΟΠ πη] 018 6] αρβὶβ ἀἰθ θα δἄθϑὲ οἱ ποοξασμα ἴῃ υἰβίομθ 
᾿ΥΘΗ18 αὐ] ἄδη), ααἱ 6ἱ μογίαπάο Ὀθμίγοϊο αἴαξι ἐα! 1ὐδυ ἰη- 

Πα1Ὁ: «Θατρθ ὁ ὑπ ααἸβζαα 8. 68, ΒΌσΟΘ ΠΟπΊΟ ααἱ ἄθατη γϑ- 

ΓΒΒΙΠ18 ΟΥΌΒ οὗ π6 ΠΊ68 ΤΈΠΙΙΔΒ 566] γοϑυϊρίω οἷδο » οὐ 1116: 
(αοτη 060, ἱπααϊῦ, 4] 1π ΘΆΤΟΘΥΘ ἴδ660 το] σαι ὑθ βδααὶ 

γ8} 90 » οὖ ᾿πυθηΐδ: «πὶ ἀΟΙλΪππ8. ὑπὸ Ρ]8η6 βοϊγοὺ Ἰἰρἃ- 
Τὴ Οὐ ὑθύγ] ΘΔΥΟΘΘΙῚΒ ΔΡΘΙαΙΪΟ Δ 81) ῬΘῚ ΒΘΥΥΌΙΏ ΒΌΌΠΙ 

αΠαθ πὶ Π46}1 τηθηΐθ τοραβϑ!. βαρ ἔδηηθη πθ ᾿ιοβ 85)» 
160. Θὕτ δι ἀἸδβού, σγαῦϊαβ γϑα α1α10 460 Δοοϑ]θγαυ ξαὰθ 50- 

᾿αὐτ18 ΤΎΘΠΘΙῚ 8661]. ἸΠΟΧΟῚΘ ᾿ΠΥ͂ΘΠΒ Θηΐθ ἔΌΥΘ5. ὑθιη} ]] 

θαταὐιῃ) οαΠἀἰ ἀππι, οαἱ βοάθραῦ, ροϑὺ 86 ρυβοθρὶ θοῃ- 

θη γ6 Θασ 1). ΤαΪγἃ 46] ρΙούδβ, τηγϑατι8 (61 ο]θιη θη δ, 

Ὁ ὑη]ὰ8 ΠΟΥΘ τηοτηθηΐο τϑαποῦαβ οϑὺ 1110 θ6π6, 48 αὰο 

α]αύα8 ἔπογαῦ τη8]6, οὐ δι ]αΒ τθοο]10: «ΤΠῸ1 ἰδ 68 

ϑύο5 Ὁ) «Β6Π6, ἱπαιδη, "616, 40 Π}1Π6 11, 1π ὩΡΤῸ 1Ιη60 

5586. Π1Θ ὩΟΏΟΒΟΟ.» ὕπποααθ οὐϑηᾶο δαάδοίοι. βοϊβοιϊίαηαο 
ΠΟΙΊΘΏ ῬΟΥ ΙΟΥΒ ΥΘα Ἰὐ. «185 65. ὕπ, ο ἀοΙη]πηθ, ααὶ 
ἘΪΗΪ 1 6116] δίαπιθ οομ θηρίου! 501 γἰβυϊ ἱποοτητηοάα γίδο Ὁ». 

116 ᾿παυϊῦ: «ΜΠ1605 ΟἸσιϑῦ αθουϊιθ ἀἰοοῦ τϑάθαθααθ 
Π ΘΔ) 1 ἀοΙηπτη ΒΘΟΌΤΙΒ οὗ ὅπ σού οοιῃρ]θίο. ρϑηάθ 

πδηΐα οὗ αα8}18. 101 ΓΘοουῦ ἀθα8.» ἐδ] ὔθγα 6 οΥβα8, ααὶ 

δα πΘαὔαγ, δῸ ΟΟᾺ}15 οἷα δῦ δἰδρβιιθ. δοηβίθυμαθαβ 

δα πη 4 6 5010 ἐθυγ8 ΘΟΥ̓ΡΟΙΘ ὑοῦαβ Θχα]ύαηο ρ]οΥ ἤθη ο 
ἰθὰ πη δου ]551Π16 τΘ αὖ ΠοΙηδπὶ ἹΠΡΎΘΘΒαΒα 6. 851} 10Ά1ὴ 

γιΐθ οὐ ορβθουμάδϑθὶ συ οὶ τ Ὁ] 16 Οα]6 ὑπθὶ α18 ΘΠ] Ῥγθ- 

γαγϊοαίου οχύὺ ῥυθοθρὺϊ ἀἰνίμὶ οὖ 1111 ποη 8Δοοι αὐ βιοαὶ 

οὖ τ] Ὁ» 

βία οὐ ἢθὸ βι πη} ἀἰθ ποούπαιιθ οαπη ᾿ΘΟΥΠ215. οἱ 

1] ΒΌΒΡΙΤΙΒ δία τηπριθθυ8 ἀθαμη ᾿ποθββϑηῦθυ ΟὈΒΘΟΥΆΤΟ 

] ΠΟΙ ΘΘββϑη8. δηὖθ οἰ] 05 ΠΘΙΠ 16 ΠΟΘ 18 460 1ΠΒΡΙγϑηΐα 

) Ροϑαϊῦ Θυϑῃρθ!]οδπη {Π|81, απ16 ἱαρτθου Ἰηὐοπδῦ, ἔα θαπ: «Ῥ- 

᾿ς Μετ, τ ὀϊῦθ, οὐ δοοῖριθῦϊβ. θυ ῦθ, οὐ ᾿πγϑηῖθύῦϊδ; ρα] βαύῦθ, 
ΔΡουϊθύυν γοὈἾ8». οὖ 608 ΥὙἹῖ ᾿ἰβέθ ρϑῦμὐ οὖ δοοθριῦ 80- τὸ 

Ἰαύ!οπθιη, ααθβισιὺ οὐ ᾿ηγϑηὶῦ γθαθηρύϊοπ θη), ῬαΪβανυὺ οἱ 

, 

«Β6π6 {101 οοπύϊπρὶῦ, τη ῖβου, αὐααϊα οομὐθι Ὀ518501 τηοηϊξα 

] 

ΔΡΟταϊΌ οἱ ἀουηῖπιι8 ΘΔΓΟΘΙῚΒ ΘΟΠΟΙ ἈΒΙΟΠΘΙΏ. Ο ΤΪΤῶ Ῥ]Θὗδ, 

Ο ἰπ0}8.011}15 τη ]βουοσαα, ὁ ᾿πγθϑυρα}}15. ΟἸΘη Θη 18] 

ἄθαβ, αα]8 ααθδὶγιῦ [6 6χ ὑοΐο οοτάθ, δῦ πο ἸΠΥΘΏΪΤΙΒ, 

418 ΘΥΓΟΠΘῸΒ Υ6] πο 16 η85 δα ἰθ γτϑα!ὺ οὖ ΠΟ θϑῦ γθ- τὸς 

ὀθρύμβ, 4185 ΟΔΥΘΘΓΆ ΠΡ 5. σἱποὰ}}8. τϑύθηὐτιβ [6 Ἰῃηγοσαυ 
οὗ ποι οϑὺ βοϊαὐυβϑ βυσοαχγαῦ δὺ ππῸ ΤῊ] ἸΠαΊρΡΏΟ ῬΙΘίαβ 

Ιαγρα, δἀϊασθὺ 116 τη ἰβθυϊοογάΐα ὈΘηῖρπδ, Βο]γαῦ π|6 Ο]6- 

πηθηὐία βαμηπια! δἀθβῦο π}1}Π|], βαηοίθ ἸΘΟΥΡῚ ἔδιηα]8 ἀ61} 
ΠΘ ΤΌΒΡΙΟἰδΆ, ὙΘΠΘΥΘ 46 τη, ἸρπΟΥϑη ΠῚ οὗ ῬΙΌΟΟΔΟΙ- 30. 

β αΐθηι τηθϑη!} 1 ΘΥΎ ἢ ΡΥῸ πη|6 δα ἄθαμπι, αα] ὕπδ βδηοία 

ΒΡΓΘΥΪ τηοπϊΐα σὶΐθ αὖ οἀπούαβ ᾿ἰϑίο 46 ΘδυΌοσΘ ὑπδη) ἀο- 

ΤΠ ααθᾶπι βϑπηούδμι Ὑἱάθσθ δὸ ἀθυού ββι τη ἄθοὸ οὖ {10] 

ἔς 8. Ομ [05 ἀἰΘ 5 σιΐθ Π]60 ῬΟΒΒ1ΠῚ ΒΘΙΎ]1Θ.» : 

Ηθο οὔσῃ (ΠΥ ΘΠ11588 416 ποούπαπθ Παρ) αγοῦ οἴχῃ 18011- 30. 
8 ααἷἱβ 7 ἐοίτθ 18 γϑάποίαβ 6077) ργίηηια ἠϊαηῖι8 6 τϑποῖο 
ΒιιΒοϊίθη 0 8 1118 420 ΤΟΒΡΙΟἷδΒ τὴθ, ϑδοὦ τΐογίην ἀοϊουϊέ Φ 8 ΒΡΥΘΥΙ] 

Βρϊ σαὶ [ Θἀθπιοίο 80 ΤΌΠΪ886 
8 ᾿ππὺ (8 4 τορὰβ ὅ οὖ ἀὐοχηο60 | ΘΔΙΟΘΙῚΒ ΤΟ] σαῦαϑ 8060 
δ 7 θυ] 6077 6 ὑθύσθ 8. ὑδιηθη]} ὑδηΐαιη 11 οδπᾶϊαο 12 θαὰο 
τηοτηθηδαπ 14 ΒΕ] ὐι5] ὑα]δαΒ [ ΓΘ 00118(}) 1ὅ ουδύοβ οὖ 1116 | 

Ἰαδτη ἀοΙηΐη6 [ 1160 --- ὩΡΊΙΟΒΟΟ] Τη6 ΔΡΊΏΟΒΟΟ 680 19 οὗ -- 
Ἰααἱὺ οὐ 1 ΘοΥρΊαΒ | τθαϊ ἰδία 90 ἴῃ οὐ 91 {101] Βα ΘΙ 108 
ΘῈ5] ἀοἸηΐη8 32 Θϑὺ θἷτι8 38 ρ]ουΠοϑηβ 834 80  ΟἸΒΒΊτΩ6 | 1 ΡΎΘΒΒΕΒ 

1 οοπεϊρὶῦ [ ὑθιηρδιβυὶ 8 ργθοθρύϊβαιθ αἰνί πὶ () ὅ ὨΘ0] [18 
8 ἰπἰοπαῦ Ἰυριγ 18 οἸΘπιθη 18} τα] βθυϊοοσϊ 14 Ἰπγθηϊδ 
16 οαγοογα Ὀ  θὰ5 17 οὖ 866 ὁ. 18 δαϊαγαῦὺ 19 τη] 1] 116] 
90 ἱσποσϑηξί οὖ ργοοδοϊ αὶ τῶθθ 91 ἀοιηϊπαπι 99 δἀποῦμπβ (Ὁ 
ο; δασοίο 94 νυἱέθ τηϑθ οὔὐ 30 ᾿ῃ ΘΙΩΪΒ886 6077) Θ ΤΘΠΊ1Β5Θ 
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ἢ 9. βαποῦϊ αϑουρὶ θα! Β51}}1 τ 1} 1018 ΟἸΥ δῦ] ααδη το Θχυ]ίε- 
σἱὶ ὑγτρυᾶϊο ααδηίοααθ σοβύϊγιῦ σαθαϊο αὐδηΐδβ ᾿ΔΟΥΪΤη δ 5 

αυδϑηθαβαθθ ἀθὺ ῬΤῸ βιὰ {ΤΟ ΘΎΘΒΒΙΟΠΘ τα ]α1ὺ ρου δ 5! 

4185 ἀἰοθτθ, 418 ΘΧΡ ΙΘαγ6 γαϊθὺ, ααϑηΐαβ οὐ α8168 υἱυὶ 

οὺ ἴθιηῖπθ σγδύϊδγαμι δούϊομθϑ βα!γαῦουὶ ΠΟΒΙΤῸ (60 οἱ 

Ὀθαῖο θογρίο τα1}}Ὁ1 γουὸ τϑάάϊάθυθ ααἱ ἔδηη Ῥγθϑίο δϑὲ 

ῬΒ 118,3 5118 6] ΘΌΠΤ ἴῃ ὑοΐο οογὰθ δχαυϊγιηῦ. ροϑὺ ἤθὸ 1116 

Βθαοδύχοθιβ ΘΟΡῸΪ]Ο ἔθη] 60, 5] αὐ! τϑυγιιδι8 ΒΡΟΡΟΠ ἀογαί, 

Βα 6} 1δον αὖ ΠΘΥΘ5 ἄθο βΒϑυυιυῦ οὖ δίτηο (ἀὑθουο ὙΘΥΠ.]Ὸ 
γΈ1Ὸ 8 ουδ8 ΠΘΙΠ 4116 ἃΥὔ] δηΐθ σαὶ γδβ 5606 ἀἸούθ ΘΟ] 6518 19. 
ἸαρΊ 67 ΠΟ Ὀ8 18, ἈΠ 6 5101 ΠΘΟΘΒΒΑΙΊα τ] ]βύγα ρα, 510- 

4ὰ6 ἀθῃλπ 6Χ ἢδ0 ΤΠ] ΒΘΥΤηδ δα ρογρϑύσδμη υἱὔϑηη Πργἃ- 

γὶῦ. 5θα δηΐθαθδη τ οΥ 8. ἀΘὈΙθαπὶ ρτθαϊοῦιβ ΒΘΡΙΒΒΙΠῚ6 

ΥἹΓ ῬΘΥΒΟΙ γιϑϑϑῦ, αἀ881 αποἀδιη 00 δδ ΡΤῸ ΓΘαθιηρ ὑ]0η6 

Ὑ]ΟΘΠ) ΤΘΡΘΏἄΘΥΘ. τη ]6η8 σαϊδαπὶ βθηοὐ ΒΒ1121 (ἼΘΟΥῚΪ ἢ τ» 
ἈΠΕΠῚ ΘΧ ΘΟ ΠΊΡΠΪΒ ΠἸΒΥΙΠΟΥ̓ΘΙΒ Ποπϑϑύθ ἀθριηρογθ ἔθοϊδ 

ΒΘα 6 ΘΒ ΡΘαΙ 5 ΡΟὈἢ ΡΒ ΗΘΧῚΒ ΘΧΡΥΘΒ510. ΠῸΒ ἀθη]- 

46 «αὶ ρῥἷο ἰβύῳ διίῆογθ ἀἰρθββϑίπηιβ βῖγθ ζ4α]Σ 46] δον 

Ἰεριαηὺ οὐ δυδϊαηῦ, πηθυ 118. ̓ ρΡ518 δά] Ὁ] ὈΘα ]ΒΒ1111 Τ]81- 
ΕΥΤῚΒ. 80 ἱπραρπδύϊοηϊθιιβ 6811} ]Β51 121 ΠΟΒΌ15 ὑαὖ] 6586 γᾶ- 20 

Ἰθϑιηὰβ Ῥγθβϑύθμίθ ἀοιηΐη0 ποβύτο «688 ΟΠ γβῦο, οα18 5υ- 

ἔγαρίο Ὀθα βδίπηθιβ αθουρ 8. σ ΘΠ 1ὰ οὐ ῥυτὰ ἰο]θγαν 
οογύαμηῖηα. οὐ ροβίαπδιη δα τϑρπᾶ Ῥουυθηὺ οὔθ, Π60 

δἴαπιθ ἃ]ῖω τηυ]ίδ, αὰ6 τϑ]]οῦα βαηύ, ρουθοὶῦ ταϊγϑοαϊα αὉ] 

οὰμ ραύγο οὖ Π]1Ὸὸ (οὐ βριστιθα βαποῖο υἱγιῦὺ οὖ τϑρηδῦ 9 

ἄθαβ Ρ6Υ ᾿πῆπ|ΐα βϑθοι]α ΘΟ] ΟΥ̓]. ΔΠΊΘΠ. 

Αἀδιηπμδηπ8, 4] οο15 581 0 018. 
1106 ν 1Π., οἂραυῦ ΤΥ. 

ς ἀθϑουριο τηϑυύντθ. 

ς΄ ΑΥὐουΪὰρ ΠΟΙΊΟ βαποῦαϑ, αἱ ΠΟΡῚΒ π860 οἵηπίδ ἀθ ἀο- 
5 ΤῊΪΠ1Οδ ΟΥ̓Ί6Θ ΠΑΥΤΑΥ͂ΤΌ, ΑΔ Τὴ 1086 ῬΤΌΡΥΙΒ οΘοηβροχιῦ ΟΟᾺ} 15 

οὗ οδουϊαύαβ οϑῦ, δ|1ᾶτ ΠΟΡῚΒ ἀ6 δία δοηΐθϑβοτθ αθ01- 

οἿΟ ΠΟΙΊ1Π6 γΘ]αύοπθιη οομδα  ὐ, ααϑηι ἴῃ Οὐπβίϑηξιπο- 

ΡΟΪῚ αὐῦθ ἃ ααϊθυδβάδηη ΘΧρου 8 ἀἸαΙοΙῦ οἰσὶθα8, ααἱ ΠοΟ 
ΤηΟ60 ΠΡΙΥΆΔΤΘ 5010] Θ᾽ θη ἀἸοθϑηΐῦ: 

Ϊπ ΤῚΟΒΡΟΙΙ οἰνιθαΐθ οαϊ αδάδπι ΟΠ ἔΘΘΒΟΥῚΒ ΟΘΟΥΡῚΙ ἴῃ 
 ααδάδῃῃη ἀοχλα βὑαθαΐα τηϑιτηοῦθα 1π ΟΟΪΤηη8, ΘΟΠἑγ8 

αὐδηη δ]Πρσαύαθ ῬΘΥΒΘΟΌ ΟΠΙΒ ὑθηρουθ ἢδροθι]αύυϑ ϑϑῦ, 

 ἤουτηυ δ ἀθριοὔα 6ϑῦ; αα1 ὕδτηθῃ ροϑὺ Πδρθ]] Δ ] ΟΠ Θ1η 6 Ὑ]η- 

ΘΒ ΔΌΒΟΙ αὔτ. τι ]015 σἱχιὺ 8ΠΠη18. αὐθάδη) γοτῸ ἀΪθ, 

6 ΘΠ] Οὐ] ἀδη] ἀΌΤΊΘΟΥΒ οὗ ἱπουθα] 8 ΠΟΙΠΌΠΟΙΟ ἴῃ Θαὰ0 

βθάθῃβ θϑπάθῃ ἰπύγαθβοῦ ἀοπηίατη, θαπάἀθιηθαθ ΥὙἱάθ 8 

᾿ΤΠΔΠΊΟΙΘΔΠῚ ΘΟ] ΠΊΠδτη 80 δΐ5, ααἱ ᾿θ᾽άθηη ἱποταπῦ, ἰπίο- 

χοραὺ ἀϊοθηδ: οὐὐαἰὰβ οδϑὺ Πᾶθο ἱπη8ρῸ 1 ΤηϑΙΊΉΟΥΘα 00- 
]υμηπδ ἔοτιηδίαΚ ααἱθὰβ Υγοβροπ ἀθμριι5. οὖ ἀἰοθηθυβ: 

10 οἵ. βΒαρτῶ ἢ. 8 

Ρ --- οοἄ. Ῥαγΐβ. 18048 5. ΙΧ Ζ-- οοἂ, Τυχοίηυβ 78 8. Χ 
ΠῪ --- οοὐ, ίμάοροῃ. 468 58. Χ 4887 --ο οοά. ΒΙΌΧΘΙ]. 292122 5. ΙΧ 
(οὗ, Ῥ, ὄθγου, [ἀἰπϑύὼ ΒἸθγοβοϊγταϊίπ [05.}1, 89], ». ΧΧΧΊΠ). 

ὃ οτν Ζ | τηαυῦγτθ] οοηΐθββοσθ ΒΒ. οὐὺν ᾿ 4 απ1}] αὐδ8ὶ ΒΥ, 
 ϑθ( ΟΟΥΥ 3. Ἤν. ὃ οὖ οὐ Ζ | α]ϊαυο] δἰῖο ΡΖ αὐοάδιῃ Υ̓ 
 Οθυγρίο Β᾽ θούρίυβϑ ΥΥ͂ 7 ταὐϊοηῃθη Ζ | ροβέ Οοπδίδηϊ. 8018- 
βγα ἴὴ Ρ 8 ααἷρυβ 8. ἀφράϊοιϊῦ 5οα 6071 ῬΖ | οἰνθυ5])] ααἱ- 
ΟΡυβ Υ αὺ]] αὐδϑ1] Β)᾽᾽ 9 αἰοθδηῦ οὐνὺν 11 βἰθύαϊδ --- 150,1 
 ἄϊθηῃ ἀοοδὲ ἐν , χιια πα 8οηοάα οποίβα [ Βὐαῦπο ΒΥ 18 ουτηοὶδ 
ΒΥ | αὐ] αὐδϑὶ 8) ροβϑῦ οῶὐ Ζ 14 διθρβοϊαὐπβ οὐὺ 87 | αὐδ81- 

ἄδιη Βγ 1ὅ ἀυτὶ οογαϊβ Ζ| ποῖὴο Υ Βοιηοηῦο ΒΓ 16 Θδπάθχῃ 
- ἀομθμῃ ὦ 2. ἢν. βδιυρογδογίρία διέ ἴθ Ζ. 1 ϑᾶπάθῃ ΒΥ 
ΟΠ αὉ1] αὐδ8ὲ1 ΒΒ. [ ογϑηὺ Ζ [ ̓ πἰθυσορσανὺ Υ 18 ουϊὰβ ΠοΟ 
ἸχηδρῸ ΒΥ 19 αὐαἱθὰθ αὐἱρυβ Ζ ργίογε ἀοίοίο  ααἱ γϑϑροπᾶ 
(ἢ ἤπιε Ἰημεαθ) αἰϊουπῦ Υ 

ΑὐΥΒ απ Βθυ, Μίσδουϊα 4.1 

8 ΟΎΘΒΒΙΟΠΘ 4 αὐδηΐω οὐ αὐδι1ῖὼ 8. 510 αὐ] 6077 ργίηια Ἠϊαγι8 
6 Βθουδ 9. ΒΟΥΘΒ 6077 ργϊζηνα ἠϊαγνδ 6 ὨΘΓΘάΘΒ ] δὰρο 10 δβὺ- 
ὑοτῖ ὨϑΙαῈΘ 818] 6066 18 τηοη 1018 | ρτθαϊούμη 18 ατἱ ΟἿ᾽ 
8 Οὐ 866 --- ΔΙΏΘΗ ΟἿ 

1. τη ]1018 οὗ τηδΥ 18 8 ῬὉΙῸ ΟἿ | ΥΘΟΎΘΒΒΙΟΩΘ 6 ΥΘΙῸ 8110 
8 Θορυΐα ἔθιαϊμθα 9 Π6υθ8] 8068 1 Θθοῦρίο 11 τηἰπἰβίγαθ δ 
πθοθββδιῖδ  1ὅ (ΑΘΟΙΡῚΪ 18 Βῖνθ αἱ 90 νϑὶθΆτηιι8] ΤΟΥ ΘΘΤΠῸΤ 
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»ΟΘΟΥΡῚΙ ΘΟ ΘΒΒΟΥΒ πδθο ἔραγτα οδύ, 4] δά ἤᾶπο υἱῃ- 

οαϊαύιβ οὖ πιαϑύϊσαῦαβ θϑὺ οοϊ πη πδιη,Ζ αὰοὸ δυαάϊξο 1116 

βίο! ἀΙΒΒ: τη 5 ΠΟΙ ΠΟΌ] 8 γα] 46 ᾿χαῦπθ οομύγῶ ἰΠ56η510]- 

161} Τ6 11 βΒ8ηοῦ ΘΟΠΓΘΒΒΟΥῚΒ ΤΟΥΤΊ Π] τὴ ̓ πβύσαηῃίθ ἀϊ8 0010 

Ἰαποθα ρϑυοαβδιύ. απ886 νἹαθ]ιοθῦ θἰυβάθηη ϑάυθυβαῦ!! Δη- 

ὁθᾶ αὐ88] ῬΘΙ ΟἹΟὈΙη ὨΪΥῚΒ ΤΠ Ο]]Θ 1 ΤΩΙ ἴῃ ΤΠ Οἀ ΤΩ 

ἴδ.01186 ρϑπϑίσϑηβ ἰαριάθϑιὴ 1118πὶ Ῥϑυοτανῦ ΘΟΪ ΤΏ ΏΔΤη 

Θχύθυιουθ ρᾶγύθ θίαβ. οαϊα8 ἔθυσ απ ἰμὐθυ 8 ΠΆΘΥΘῚΒ γΘ6- 

ὑδηύαμῃ δῦ πθὺ ἀπαῦδη αΌΟΙΠΟΔΟ τϑίγϑι ρούαϊὑ, μδ80}}6 

δαΐθηη Θ᾽ὰ5 8 Β8Π 001 ΟΟΠΘΒΒΟΥῚΒ. ΘΟΠΪ]ΙΒΌΙΩ Τ]ΘΔΙΙΠΟΥΘΘΙΩ 

᾿τηϑο ΠΟ ]δτὴ Θχίθυ8β οομίγδοίαμη θϑῦ. 1118 αὐοαὰθ 

ΤῊ 156}}} ΠΟΙ ΠΟΙΟΠΙΒ Θααα8, 1Π αὰοὸ ΒθαθὈαῦ, θοάθιῃ τιο- 

τηθηΐο ΒῈ0 60 ἴῃ ρῬϑυϊηθηΐο ἀοιηὰβ οθοι ἀϊῤ τηογύμαβ. 

1056 δαῦθηι 51111}} Τη156}} 8 1ἢ ὑθυσϑιη ὁδθη 85 ΙΔ Π11Β 1ἢ 

18 ΤΠ ΤΠ ΟΥ̓ΘΔΠῚ ΤΠ181Ὁ ΘΟ] ΤΊ Π81 ΘΙ 8616 αἸρῚ] αᾺ88Ὶ 
ἴῃ ῬΟΙ]ΠπΘ σϑὶ Ἰαῦο ᾿πὐγαηύθβ [ἢ Θϑάθιη ἸΒΡΥΘΒΒῚ 1Πῃ86856- 

τὰπῦ οΟἸαηηδ. αποα νἹ 6 η8 Τ1Β567, Ὁ γϑίγϑ θυ ἀθη08 

ἀυδύαῃ) αἰριῦοβ Ἰϑηαθ πη) δὰ 86 ΠΟ ρούθγαῦ [ἢ ΤηΔΥΠ)Ο- 

τϑῶ βϑποῦ ΘΟΠ ΒΒΒΟΙΊΒ ΤΠ ΘΟ ΘὗθΒ Του α]ῶ ΘΟΠ]Ισαῦοβ οὐ 
Ἰηβθυύοβ, ΠΟΙ Θη ἀ61 δϑύθγῃὶ Θ᾽ αβαάθιη 6 ΘΟΠ ΘΒΒΟΥῚΒ ΡΘΕ 
ΡῬδϑῃιθα!ηθηι ἱπυοοαῦ οὖ, αὖ δῸ θοάθιῃη δβοϊγθγθίαυ υὙἹη- 

οὐϊο, 1πἰδουισηιαύαθ Ῥγθοδῦασ. ααδιὴ Θ᾽ὰ8 ἰΔΟΥΙΠΊΟΒΆΤΩ 

Ῥδϑῃὶ θη 8} ΠΙΒΘΥΙΟΟΥΒ ἀΘ8. ΒΌΒΟΙΡΙΘΗΒ, αυΐ ῃ07) υνιέ 

1. α01}] αὐδϑὲὶ Β᾽ Ϊ Βᾶπο οοἸυχηηδιη υἱπουϊαύαβ Θϑὺ ΥυὮ 
2 οὐ -- οοἸυταηϑμ} ἴῃ δϑύϊσαῦαβ οοἸυτηπῶ ΒΥ ὁ Υ ὃ δο- 
ΤΩΠΟΪ5 ΒΥ ὨΟΟ Υ 4 αἰαῦυϊο Ζ8ΒΥ  ϑδαγνθυβδυδ ΒῪ ᾿ 
Ἰαημοθῶ ϑαγθιβθι! ΥΣΥ 6 ΗΪΥ15] ΠΙ15 ΚΥ8᾽ 17 ρϑηρίγαβ 87 
8 6Χ 1πἰρυῖοῦθ Θ᾽ὰ8Β ρᾶγὶθ 87 9 αὐοιηο60]} ααὐοαυο 8. | αὑο- 
τηοᾶο π60ὺ ππαῦϑη ΥὙΥΎ 10 ΘΟὨ ΒΒ.) ΟΟΠΘΒΒΟΥΒ Β᾽ 11 ᾿ἰτηδ- 
ΘΊηθη ὙΥ 12 ΠΟΙΠΌΠΟΙΗΙ ΘΟ ΤΉ, ὨΟΙΩΌΠΟΙΙΪ Ζ | ἴῃ ον Ζ]| ἃθαῦο 
ΒΥ 14 τα ῖβθ! ] 8 βίπηᾺ] Ζ,| τηδῖὰβ Β᾽' 16 ϑϑπᾶάθῃῃ ΒΒ.) 17 ΟοοἸυτη- 
πϑτῃ ΒΥ. ] αποα] αὐ ΒΥ ἴππο Υ̓ ! α1}] αὐυοᾶ Υ̓ απδ8ὶ ΒΥ 
θῷ αὑδθ (ΟΥ̓ Ζ 80 ἀθυμ 8.7! οἰυβάθιῃ ΖΒ. ἃρίθῃβ ΒΥ 
91 βοϊγοσθίυσ ὙΥὙΎ δὐβϑουθσθοίυσ ΒΥ 28 41} αὐϑ881 87 

»᾿ 

ῃὉῃ΄79η 

ὅ 

0 

οσἰῦοβ 5 πα Ποὺ δὰ τά ]θ 05 ἀδαὰθ Ἰηἐγαπίθβ. οἰ αβάθηι απο- 

66 ΠΟΙΩᾺ]]1 βαηρὶ δ Θαα], ΘΌ]5 ΟΟΧδ [ἢ ῬΘΥΙΠΘΗὗΟ ΤΠΟΥ- 

Γ.--... ---- 

ΠΕ ὅ5ΤΑΤΌΑ ΜΑΒΜΟΒΕΑ 168 

Ηΐπο ἰδδατπθ τηϑηϊΐθβῦθ οβύθπαϊθαν, αὐϑηΐαθ οὖ α.8}18 

ξαογιῦ ΠΒοπουιποθηίδθ ρα ἀοηηπαπι ΟΘΟΥΡΊ.Β 5.085 ΠΥ ΘΥ 
ἰογπιθηΐα ΘΟ ΘΒΒΟΥ, Οὐ 5 ὑπουϑοιάδιη ἴῃ γ6 παύασδ ἰπ- 

Ῥϑμθίγϑ 1} 1} ρϑμθίγδ θα ροὐθανία ἔδοὶῦ Ἰαποθδιηααθ 88- 
ὙΘΥΒΔΙ δθραὰθ πδῦυσα θυ ἸΠΡΘΗΘ Δ Ὀ1]6 1 τη τ 116 Υ 

οἴΐϑοιῦ ρϑπϑιγϑοϊ θα αἰσιθοβαὰθ οἰ Βα 6 πηι ΠΟΙ ΠΟ] ἰπ- 

βγηοβ ἴῃ ϑϑάθμι πδέατα ἱπροποίγα}}} τ ροὐθηξθι Ῥ616- 
ἰγ8165 [θοϊῦ, 408 1Π ΤΠΔΥΤΊΟΥ̓Θ ὙἹΠΟΌΪ΄ΟΒ Ῥ.1Π11}16 οὖ 1056 

ἄυτυβ γϑύϊαμθυθ ποὴ ροὐύαϊῦ, 564 βοάθιῃ τηοπηθηΐο γ8]46 

Ῥογίουυαβ οὐ οχὶπάθ τηϊϑσαῦαΒβ ῬαΘὨΙ ΘΒ ἀ60 τη ]βουδηΐθ 
χοίχαχὶῦ. ταϊγαμ ἀἸϊούα, ἀβαὰθ ἴῃ ΒΟαΙΘΥ ΠῚ ΠῚ ἀθῃὴ Θϑαθγηϑῦ βυρσα 

ῬὶβΒ ααϊποταϊα οἰὰβ γοϑυϊσία ἀἰσὶ ]ουα τ ϑρραγοπὺ ἀβαὰθ 10,9 

δα γδάϊοθβ 1Π ΤΥ ΟΥ̓ δ ΤΠΒΘΥΦΟΤΆΤΩ ΘΟΪΌΤη8, 11] ΑἸΟΤΊΤΩ Μ" 

Ἴοοο βαποίαβ ΑΥΘΟΪ ΒΒ Β808 ἄθποβ ῬΥΌΡΥΪΟΒ ἰηβογαὶν α1- Ῥτρόμθη- 

᾿ρεζοαίογὶβ ηιογίθηι, 866, ενἱ οοηυογίαμν οἱ υἱυαΐ, ΤΟΥ. ΒΟ] Ί1ΠῚ οὔ βαρσα 

ΔΡ 10 Ῥυγϑθβθηῦὶ ᾿ΠΘΥΥΉΟΥ̓ΘΟ ΥἹΒῚΡ1}1 Δ 50] υιῦ γἰποῦϊο,, 

᾿βρα οὐϊδπὶ ἃ Ῥϑοοδίουι πη ̓ ΠΥῚΒ1 1108 ΔΠρϑγηθηὐϊβ ἢ 6 
βαϊγαῦαπι ΒῸ ὈΥΘΠΙΘΗΒ ΤῊ ΒΘΤΊΘΟΥἸΘΥ ΠΙΟΘγαΥ ῦ. 

18,1 

Ε 
. 

: 

2: 
9; 

“ΟΠ Α͂ΘΥ 

ὰϊ οδάθηξβ ἴθ ἀσᾶθ οοπίγϑοία ϑϑὺ ρᾶγσίθβ, πᾺ}}0 πο ᾶοὸ 

ΔΙΌ] δαὺ ἀ61671 ρούα!, 5θἀ ᾿π46}101}15. ἴπ Ῥαυ!πηθπΐο ἀο- 

ΠῚ 56 Ὲ6 ϑα ποβύγα ρϑυτηδηθὺ θη ρου ἃ 1 ἀθ. ΘΟ ]ΠῸΒ ΟἸΟΥ. 

2 φῬγθβθηϊθιβ ΒΒ. | νἱπουῦϊοβ ΒΥὺ ὃ Πάθὶ Υ 6 Βοπογϊβοδη- 
ἴδο Βγ Ι ἄθυατα Ζ 1 οομῃῆθββοσ οηὶ Ζ  ἰοσᾶθθ οἰϑὴ ὙΥ̓ ἴοσϑο!ῇῖ- 
δὰ Ζ ἰογδοϊθίθια 7 [16] 86 Υ 8 ροθῃϊθηύίς 2. φροὐθηςιδμι 

ΒΥ] ἴθοϊῦ ον Βὺ ] Ἰαποθαα ΒΥ 10 οἰβοῖῦ ΥΒΥ | ρθηθίχδίθιῃ Ζ' 
ἰηῆντηθθ ΖΒυ, οοὐγὐ Ζ 11 ρϑπϑίσϑὶ τοῖὶ ΒΒ. 1 Ῥϑηθίσγα Ὁ1188 Ζ 
19 ρυηθ Β᾽ 18 βρα τη γάϑιγα Ζ 14 φγθίθυυιθυβ ΒΥ 1ὅ Βο- 
αἸθυηδτη Ζ 16 αὐδδίποτατα ΒΒ.  ἀϊριύοστατα Ρ αἱρΊ Ο]ΟΥΌΙΩ 
ὙΒΥ 18 Ἰοο ΒΡ 90 Βυμ1}}} Υ᾽ Ὠυμ1]1, 86 . Ὧι. ΘΟΥ̓Τ ἦν 
ΟΙῸΪ Ζ 91 οοπΐτγϑοία) σοπδύγαοίω (6077 εα: οοπμδύσαοὐδϑ) 
δ ἀ6]616, 86 (07Ἱ Ζ 88 δὰ οι ΒΥ) ἀθαυϊθυβ 87 

1" 

69, 18 



104 Ὲ ΟΤῸ ΟΟΒΑΜ ΜΔΟΙ͂ΝΕ 

ΑἸ ααοαὰθ ἀθ θοάθῃῃ (ἀθουοῖο ΘΟ θββουΘ ὀθυίϑχη 

ΤΟ Ἰὑ!Ομθὴ ΠΟΌῚ5 βαποῦαβ Ατοι 5 Ἰηὐτηανῦ, ααϑιὴ 80 

Θδχρϑυῦ5 αφαϊθαβαάδηη 58015 ἸΔΟΠ618 ΠδΥτδύοΥ  ΟΒ 1Π ΒΈΡΥΣ 
τηϑιηοταύα Οομβύδη πορο] ΐθηα ἀσθθ Ἱπα πα ̓  απύθυ ἀἸαΙοΙ, 
ααἱ ποὺ πιοᾶάο 4ἀθ 110 βαηῃοῦο οοῃἴθββουθ ῬΓΟΠ 1816 

ΒΟ 10] ουϑηὺ ἀϊοθηῦθβ: 

Θαυϊάδιη Ποιηυποῦϊαθ 5ϑθοι δ γ15 ΠΙΟϑρο τα οἰνηὐαῦθῃηι 

ΪΏ Θαὰ0 5066 Πη8 ἱΠΡΎΘΒΒῸΒ 60 11 ἰθηροῦθ, αὰὸ 8 οδχ- 

Ῥϑαϊθοηθμ) ἔδοϊθπάδιῃ τηα]ῦύω ῬοΟρΡα]Οσ απ Τ111ἃ ἀπά] 8 

ΟΠ ΘΙ δῦ ΘΟ]]θοΐδ, 1Π8.π| δοοθάθηϑ ἱπύγαγηῦ 1ῃ ἀΟΥΏΌΤΗ, το 

'ΪΠ αὰὰ ΒΌΡΓΘ τηθιηογαΐδ τη ϑιϊηοῦθῶ οχύδὺ ΟΟΙ ΠΊΠηΠδ 1ἢ 

56 58Π00] ΘΟΠ ΘΒΒΟΥῚΒ ΟΘΟΥΡῚΪ πα ῦθηΒ ἀθρίούδηη ᾿τηΔρΊΠΘΙη, 

δ αὐϑηὴ αἀ881 84 ργϑθβοηύθμῃη θουρίαμη ἸοααΪ] οοθρὶί 

ἀϊοθηβ: »Ν6 {101 ΘΟΥρΊΟ ΟΠ ΘΒΒΟΥῚ δὖ ΠΊΘῸΠῚ ΘΟΙΠΙΏΘΠ 40 

Θαααμη, οὐ αὖ ῬΘΙ ΟΥ̓ ΟΠ πὶ σι γα θη ὑπιδῦαμη 80 ὉΠ]- 15 

ΥΘΥΒῚ5. ὈΘ]]σΤΌΙ δὔατπιθ ΤΟΥ ὈΟΥ ΤΩ δα δ ΤΠ 6. ῬΘΙΙΟᾺ]ΙΒ 

Πρ υαῦ δ ρῦο δὰ Βᾶπὸ ἀϑαὰθ αὐθθπὶ ροϑὺ δχρθαιθ! 18 

ὑθιραβ ᾿ΠΟΟΪΤΠ68 ΥΘΥΘΙΒῚ ῬΘΥΥΘΠΙΘΙΙΒ, οὗ 81 101 18 

ἀθὰβ ΠΙΒΘΙΊΟΟΥΒ ΠΟΒΟΓΆΠῚ ΤΘΥΘΥΒΙΟΠΘΠῚ ἀΟΠΘΥΘΙΙῦ ῬΥΓΟΒΡΘ- 

Τα ϑθοαπα θη ΟΡὑΟμθτη ποβύσϑθ ρδυυ ταῦθ, ΘΟῸ ΠΌΠΟ 920. 

ΤΠΘΌΠ, α16Π| γα ἀθ 8Π10, Ιρραχῃ {101 ΡΙῸ ΤΠ] 6 Υ6 ἀοηδη- 

11 οἵ. βαρτῶ Ῥ. 108 

1 4116 Ζ| δ᾽ῖδπι αποαὰθ γϑ αὐϊομθμι οθυύδτη ἀθ Υ | θοῦ θοι- 
οἷο, 864 ἀθοΥ αἀοίοίμ 9ΖΦΖ ἃ οχ ρουϊ15 ΒΥ βϑῦροῦ Ζ 4 Ὅου- 
βύθὑ] ΠΟΡΟΪ Ζ | ἀφαϊοῖῦ, 8οα ΟΟΥΥ Ζ ὅ α11] αὐδϑὶ 87 ΘοΥρΊο 
οοηἴοββουο ΒΥ 17 Βοιηο]αϊαβ Ρ | ἀθ Π᾿οβρο τ ΒΥ 8. 1ῃ 866. ΟἹ 
ΒΡ δὰ ὁ ΥΥΎ 11 ἴῃ 896] ἴῃ ἔγοιη ΒΒ. 19 βδηοῦ οὐ Ζ' 
18 δὰ αὐ81η}} δίαυθθ ΒΓ 14 (ΛΘΟΙΡῚ 6ΟΥ̓ θὰ “ΘΟΙΡῚ ΒΥ  οοη- 
ἴθβϑούυθ Τὶ Οοηΐθββου! 607 6 -ὸ Ζ | τηϑθοὺῦῃ 1ὅ᾽ ῬΘΥ 
οην Ζ| ογαύϊομῃθ ' ογαύϊοπθιῃ Υ | υἱστύαθε (οὐ 6. υἱγθψαύθιῃ) Ζ 
γισθαϊατη Υ̓ | 80] δὰ 87 17 ἁΥΡθ οηὐ ΒΥ ροβὺ ἐῶ γαβιγα, 
απῃέοα βογίρίνηι ὁγαΐ Ῥτορίοσ Ζ 18 Ἰποο]οτηθ8 ΡΎΥΒΥ | Ροῖ- 
ὙΘΗΙΒΙΩῸΒ ΟΟΥ̓ 2. τι. Ζ | Β:ῦ 101, 86 ΟΟΥΥ Ζ 30 βϑουπάσμ] ἴδ- 
ΟἶΘηΒ. Υ [ ορύϊοπθι] οὈϊδύϊοπθια ΖΒΓ 91 ἱρρυτ} θασατα ἰρθ.πι 
ῬΖ  ἴρϑῦῃῃη Υ̓ΒΥ (ἴηη ΒΥ 1. τι. βιυροΥβοῦ. Θαυστα) ἱρραμαι (ἸΘΥΘΥ͂ 

 ρομυβύϊοοϊα ὙΥ 

(ἦη9 ΒΥ ΟΟΥΥ 6 σταῦ!β) 

ΠΝ ΤΕ ΠΥ 19 88 11 τὴ 

ΠῈ γΧΟΤΟ ΟΟΒΑΜ ἹΜΔΑΟΘΙ͂ΝΕ 16ῦ 

ἀυτη οἴἴΐογαμι ἴῃ οοηβρθοῦμι ἔπδθ δα βρη δῦ Β ἔουτπ]86." 
415 ΒΘΥΠῚΠΠΘᾺ]15. ΟΟἸΒ ὑθΥΠΊ]ΠΙ8 [18 ἀοΙη 1 ΘΟΎΘΒΒῈΒ ᾿ΠΥΘΙ 

ΘΧθσοιῦαβ τα] ὑπ] μὴ οαχη οθύθυ β Θομἐα ὈΘΥ 811 08 ΘΟΙη- 

ΤΏΘΘΙΒ 1461 ΠΟΙΩΆΠΟΙΟ 1 ΘΧρ ΘΙ ]οπἿβ οοταϊίαῦα ϑιηϊργαῦ, 

αὰϊ ροβῦ τηυϊύα οὺ αἴνθῦβα Ὀ6]]116ὰ Ῥϑυϊουϊα, ἰθὺ αἀ86 

Π1186118. Ῥ] ΤΙ ΠΟΤ ΤΩ ΤῊ1}1ὼ ΠΟΙ ΠΟΌΪ]οΟσατη οοηϑυϊ αία 415- 

ΡΟΥΙθυδηῦ, 1086 ἴπ ϑοάθῃι 810 βθάθῃβ αἰ]θοῖο θαᾷοὸ δῦ 

ΟΠ] 5 1Π θϑο 8 οαϑῚ θὰ 5 ̓αχύϑ ΒΌΡΙ τηθιηοχαύϑηῃ [δ] 6 1 

Θχθιηρῦιβ ΘοΟΙπτη θ ἀδύοπθιη Ογὶβύϊοοϊαθ θουρῖο ἄθο 
ὀοπαοπδηΐθ δα Π)΄ῚΟΒΡΟΙ ΤΏ ῬΙΌΒΡΘΙΘ Υϑυθυ 1 1]]Δ 166 

ἀοτηυπι, ἴῃ αὰδ ΘΙ Βα 6ΠηῚ β8 ποῦ ΘΟ ΘβΒοΟυ ΒΒ ΠΘΡΘὈα ΟΣ 

᾿πη8 00, ΒΘΟΌτη ἀΘἔθυθ 5. ΔΌΣαΙ πὶ ΘααΪ ῬΥθύϊατη 581 σϑι- 
 ἀθηΐου τηὐγαὺ βαπούπμααθ θούρια 80. 51 Ῥυϑϑβθῃΐθηῃ 

Δα]οαυ αν ἀἸΘΘπ5. οοἶὐϑποῦθ ΘΟ  ἔΘΒΒΟΥ, 460 δοϑύθυτιο σγαΐθβ 

ΤΘΘΥΟ, αῸΙ Τη6 ῬΘΙ ἤμϑθ ΟΘἰβι 118 Πστηϊϑαύθπι οταύϊο- 

15 Βοβριίοση το αχιῦ. Ῥχορύθσθα ΒῸΒ {101 σὙ]ἱρὶ πη] 5011 05 

ΘΌΥΙ 8 ΘΥγῸ Θα Ὁ] ρυθύϊαπι Π161, ἀαθι {101 ῬυΙπ.11.16 ΘΟΙη- 

χηρπάδίαμη τ] 1] θα 6 1πἢ ΠΟΘΙ ΘΟΠΒΟΥυ δῦ αἰ 61.“ 

μδθο ἀἸθθηθ ΒαρΥα ΟἸΙΒουρύα μη ΔΤ Ροπασ5 δηΐθ Ρθ 68 

Β8ΠΟ ΤΟΥπια]8 6. ΟΠ ΘΒΒΟΙῚΒ ἀθροηῦ Ρ]ὰΒ ΘΑ ΔΠΊΔΗΒ 

ααδηη ΔΌΣ οὖ ΘΟΎΘΒΒΙΒ [ὈΥᾺΒ Ἰπρθη] οὐ 6 Θχρ]θία 

3. αἱ Υ̓ αὐρυβ Ζ | ΒΟΥ ΒΟ.]18 8.7, 8εὦ 9. ἢϊ. ΘΟΥΥ̓ ἴην 561- 
ΤΩ ΠΟᾺ]15 [ ὑθυσηϊηδί]β οοἷὰβ ΥΥ 8. Οὐχ ὈΘΥΠΔ]]ῸΒ 6077 7. 21. 
ΒΥ 4δῈομΟ Υ̓] οοῃηθαῖα 8ΒΡὺ ὅὄ αα]}] αὐδ8ὶ, 866 (077 ΒΥ 

αἴνουβαβ, δοὦ οΟ77 ΒΥ 1 ὈΘ611 ΒΥ Ὀ61]ὼ ρϑυϊουϊοβα Υ | ἰπΐθυ] 

γ61] Υ ἰπίογαξ: οογν 3. γι. ΒΥ 8 Βοιαίΐπυμη Υ 9 δχθιύαβ ΡῚ 
10 ᾿ΠοΒροΐτη ΘΟΥΥ 1. ἢν. ΒΥ 11 Βαρθαΐυν 

Βαθθύυσ Υ 18 ἰπὐγανιῦ 6077 θῳ; Ἰηϊγαμῦ ΒΥ 14 ροταίδβ Υ ΒΥ 
1 αἿἹ 6: αὐ881 ΟΟΥΥ̓ 1. ηι. ΒΥ  ῬΘΙ 

μ 86] ρογρθύυδθ Ζ487 (6077 1. πι. ΒΥ) 1 Βυτηϊθα απ Ζ ΘΟΥΥ̓ θὰ 
17 Θαυδδὶ, δε ΟΟΥΥ ΒΥ 7 ταὶ οὔἱ ΒΥ 18 ἀϊθιὴ 

ΘΟΒοΥν δ] ΒΥ 19 ἀϊδογρύστη ἐη) Ζ 6ΟΥ̓ την ἀθβουϊρύσσα 
ΦῚ ἼΔΗΙ 6077 6 αὐἱὰ Ζ | ἱηρσθηΐ Ἰοοαύϊομθ Υ 



ε 

100 ΠΕ γΟΤῸ ΟΟΒΑΜ ἹΜΔΑΟΙΊΙΝΕ 

[616 ᾿ατπηθηΐαμη ϑαρτῶ β8θάθη8 δὰ θιμηϊσγϑπάππι ᾿πδύνσας 

αυϊάθηι, 8604 πὰ}]Ὸ πιοᾶο Π]ΟΥΘΙῚ ρούαϊῦ. αὐοᾶ 1116 Πο- 

ποῦ 5 γι άθηβ ἀϊβοθπαιϊῦ ἀθ θαο ΓΘΥΘΥΒαΒα 6. ἀΟΙΩΓη 

ἰπύγαῦ, 81105 ἀθοθῖῃ δἀΐοτὺ 5:1405 ἱπαὰίθηβ: οἰϑαποίθ 

οἵ βαΡΙΔΘΟὨἔΘΒΒΟΥ, ταϑηϑαθῦαβ αὐἰάθπη τ]] δαυϊῦ ὑπύου ἴῃ θχ- 
Ρ. ; 

Ρϑάϊδοπθ ᾿ὔοῚ Ῥουϊθα]α [αϊδϊ, 564 ἔδίηθπ, αὖ νἱάθο, 

ἀσταβ οὗ δύδυῖβ 685 1Ππ ΘΟΙΩΙΊΘΙΟΙΪΟ Θ6αα].ς6. πᾶθο ἀἸθθη5 Χ 

ΒΌΡΘΙ ΧΧ 5011405 δ Ἰο᾽θη5 δα βῃοῦππι ἀἸοΙὺ ΘΟΠ ἔΘΒΒΟΥΘΙΩ: 

» ΕΓ μοβ 101 δάάο βο]άοβ, αὖ τ ]}1ὶ ΡὈ]ΘΟΔ 1115 ἢ88, οὐ 

Θὰ δὰ διηθαϊδηάθμη γτϑϑοϊγαβ θασατη... ποὺ αἰοῖο 

ΘΟΤΘΒΒΙΒ. ΘΙ δΒΟΘπάθη5 θα δα τηθϑηάπτῃ ᾿ἱποιὑαῦ, 

Ὁ] αὐδ81᾽ ᾿ηΠῆχυβ ἢ Θοάθπι βύααῦ ἰθὺ πθὸ θὔϊδϑιη ἈΠ ΌΤΙ 

ΡῬοίογαὺ τπουθτθ ρϑάθπι. ααἱὰ ρ᾽υταῦ ροϑὺ θα απι 8866η- 

ΒΌΠῚ ΟΙΒΟΘΗΒΌΙΠΘαΙΘ ΘΓ αὐδύμοῦ ϑιηραΐαβ Υ]065 1Πύγ8 5 

ἀοιααπι ἀθοθη βθοῦτῃ 5011405 δα ΐθυθηβ οὖ δὰ ᾿πηηο ὉΠ 6 1 

ΤΘΥΘΥΒῸΚ. ΘΟ ΠῚ ᾿ὐΘΥ ΤΏ 1η ἀομηατη τοοτθβϑιιϑ πὰ αὐα 6 

11πὸ οατγοθαὺ οὖ ὑδηηάϊα 11}18 ἸΡΡῸ5 πα}1ἃ ᾿ηϑυι σα 6 

ΤΘΙΠΟΥΘΙῚ Ῥοίογαῦ, ἀϑααθα 9 ΠῸΠΊΘΥᾺΒ ΒΟ] ἀογιμὰ υχ δά- 

ἱπρ]ογθῦασ οοπρτοσαίογαιη. ὑππὶ ἀθὶπαθ ΒΌρΡΥ ΟΘΟΙΏΙη6- 

τηογαύατη τορθύθηβ ΒΟΥ ΠΟΙ ΘΠ 46 βδποῦ! ΘΟὨ ΓΘΒΒΟΥῚΒ Τη8}- 

1 ΒΌΡΟΙ 7 2848 αποά 6077 δῷ ἅἄσδϑιηιν ΒΥ [ Βοῆο ΥΥΎ ἃ νἱαιϊ 
! Ί] ἀρβοθηαιῦ ΥΖ αἀθήδβοομαάϊθ 6077 1. ιν. ΒΥ 1 ἀοὰβ Ζ 
4 5βο]6οβ 6077 ΒΥ ὅ θααίΐαθ Υὁ θαυ! ΘΟΥΥ̓ ἴηι) ἀθαα]- 
ὑδηδὶ 9. γυ. ΒΥ. 1 θαυϊῦ ὑαῦον] ϑαυϊύαύου Ζ' | ἰῃ ἴῃ ΒΥ ὃ 5θρὰ 
παμΠ0 295 1Χ βο]1Ἃ08 ΒΌΡΟΙ ΧΧ δαϊοίθπηβ Υ | δαϊοίθῃβ 5011 08 
(ΘΟΥΥ θῶ; 8010408) ΒΥ 10 00] Βᾶθοὸ 6070 Ζ ἀϊοῦα ῬΖ 11 τϑ- 
συθθθαβ Ρ 12. (ἋἹ 3. ην. βιυρογϑογρδιέ ΒΥ 1 αὐδϑὶ αὐἱρὰβ ΒΥ, 
866, αοἰουϊέ αὐἰθὰθ [ ἀπυτῃ ρϑάθιῃ 87, 866] ἀοίουϊξ Ῥθάθιῃ 
18. αἱ Υ̓ | ροβὺ] ργορύῦθυ Ζ 3 ϑαὰὶ Υ̓᾽ | ἀβθβοθῃηϑὰη ΥἡΥ 1 ἴῃ 
ἀοτηστα Υ87 βθοῦμη Χ Βγ] δὰ οὔν Υ 16 ΥὙϑΡΎΘΒΒ.Β] ΥΘΥΘΥΒῈΒ 
Βγ 17 ἸΡΡ8] ἰρϑῖαβ ΡΥΖ θαὺὰβ ΒΥ ἱρρὰβ8 Οψοῦ 1 π}}ἃ 
οὐν Υ̓ | βἰρῃηδύϊομθ 6077 “η,) ἠναγρίηθ 3. τι. ΒΥ 18 ΠΌΠΊΘΙΆΙΩ 
ΟΟΥΥ̓ 1. ιν. ᾿ 19 βΒ'υηαὶϊ οοπρτοσαίογυτη Υ ΒΥ [ ΘΟΙΠΤ ΘΙ Οὐ ὔΌ ΤΩ 
Βαργῶ Ζ | οοτητηθιηοσϑύδγαιη Υ 

5 

Φ 

᾿ ΒΙΠΟΊΪΔΒ. ὙἹΟΘΒ 1 ἀΟΙ ΤΩ ΤΘΥΘΥΒῸΒ γϑροίθθαί, δὰ αἰ πλάτη 

ΠΕ γΟΤῸ ΟΟΒΑΜ ΙΜΔΑΟΘΙΝΕ 101 

βασία πυϊηϑηϊίαῦο οὐ ὑαΐω ἴθ Θχρϑαϊζοπθ ουβίοαϊα οὐ ἀθ 

ΘΙῸΒ. 0881 ἀαγιύϊα γ6] θὐϊϑ πη 11 ΘΟΙΏΤΏΘΙΟΙΪΒ ἀγαυὑϊα οοτη- 

ΠΙΘΙΠΟΥ̓ΔΠ5, αὐ86 ἴδ]18 γουθα, αὖ [ΟΥ̓ Υ, ΡΘῚ ααδύθγηδ 885 

δου τιοᾶο βαποῦππι Δα] οααϊξαν ἀθουρίατη ἀϊοθηβ: ,σϑποῦθ 
ΘΟΏΪΘΒΒΟΥ, πὰπὸ ὕπϑ) ῬὈΙΤῸ οοτῦο ριοβοΟ σγοϊαπίδίθῃι. 

Βοο ᾿ΐδααθ ἰαχία ἃ, αποα ἀθβιάθγαβ, ἐούσῃ δυσὶ Ροπά 8, 

γἹἀθ]Ποοῦ ΠΧ βο]]άοβ, 01 τυπὰβ οὔἶδτο, ᾿ρρατη ααοαὰθ 
Π]ΘΌΠΙ, αΌΘΙῚ ὑρὶ ῬΥΪᾺΒ ῬΥΟΙΆΙΒοσΥϑτη ροϑῦ Θχρϑα!  ]οπθια 

Θοπαἀοπδηάσπι, πὰποὸ 101, ᾿Ιοϑὺ ᾿ΠΎ]51 1110 18 ΔἸ τ ἢ ΙΒ 
σπου] αὔαηι, ὁοπάομπο, 8564 τπιοχ, αὖ οΥΘάο, γΘΒΟΪ ΘΠ 1} 

ῬΘΙ ὅπη 10 Ὧ60 Πποπουῆοθηςιδτη.ς. ἤοο ἰουχηΐϊηδίο 561- 

Π]ΟΠ6 ΘΟΎΘΒΒ5 ἀΟΙη ΤΩ Θοάθιη ΠΟΥδΘ τηοτηθηΐο ΒΟ] αὔτη 

ΤΘΡΡϑυῦ Ἰρρασῃ, ααθηῃ βθοῦμι ἀθα 66 85 1πΠ ἀογηατη βαποῖο 

ἀοπδύαμη δαβισηδυῦ ΘΟΠ ΘΒΒΟΥΪ π΄ ΟΟΠμδρθοῦα ἱπη ΡΒ 

ἸΡΒ1Ὲ51Π 6666 οἰ απ π5 Ομ τύπτῃ πὰθρ  ] Π Ο8Π5 ἀἸΒοθβϑιῦ: 
Ηΐποὸ τηϑηϊΐθϑίθ ΟΠ] σι αγ, ααοα ΟΙΏΠ6, αποἀουπαπθ 

ἀοΥ]Π0 ΘΟΠΒΘοσαῦαν, Β' 706 ΠΟΙΊΟ ΟΥ]ῦ Β1016 8168}, ᾿αχύδ 

1Ἰὰ ᾳυοά ἰπ Του 00 βουιρύαμῃ οϑὺ ΠΌΤΟ, π0}110 πιοᾶο τα! τη Ἵτιονϑῖβο. 
ροβϑιῦ δαῦ τησῦδυ!: Τὴ. 51 α15 τηὐαγουῦ, οὐ αὐοα τηὰ- β 
ἰαύστη οϑὺ οὖ ρσὸ αὺοὸ πγαύαύιπι δύ, βδηοῦ Ποιὰ ἀο- 

ΤΪη0 οὗ πο τϑαϊπηθίυτ. 

1 Βυχηδη αὐ ϊβ, 86 ΟΟΥΥ Ζ | ὑοΐῶ 6077 3. την. ΒΥ ] ἴθ οὴν ΒΥ 
2 αἀυτλθίϑιη 6077 2. ἢν. ΒΥ 1 ἴπ ον ΒΥ  ΘΟΤΩΙΏΘΙΟΙΒ Βγ,, ΟΟΥ Ζ] 
ΘΟΙΠΙΘΙΠ ΟΥ̓ Βα 6 ΒΥ ὃ αὐδ86 [δ]1 6077 ἦγ, αἋἋἹ ὑαϊῶ Ζ' | οὖ ῬΘΓ 
ΒΙΠΟῸ]ΔΒ γἹ005 1 ἀοΙηθτη αὐδίθιηϑ!θβ ὙΥ  Ρ61] οὖ ροβὺ 87 ᾿ 
ὅ ΟἸογρίαα Ρ 7 1ὰ ᾳ ΒΓ 8 νἹἱαθ]1060) νἱαϊὶ ὙΥ] ἴρϑῦη ῬΖΥ͂ , 
9 τηθῦτῃ θαὰστῃ ΡΖ | ΘΟΙΩΙΆΙΒΘσΘΤα Ὀυα8 87  Ῥοβὺ] ρσορίθι Ζ 
19 ἴῃ οην ΓΖ | μΒοπογιποδϊίδιη ῬΔΒΎΥ, 864 ΘΟΥΥ 2. ην. ΒΥ 18 θρτο- 
ἀἰθηβ Υ 14 τϑρουῦ 87 ἱρβῦπα ΡΥΖ | ἄυσοθῃβ Ζ 171 00|]6- 
σ᾽ῦαγ ΡΖΒΥ, 864 οΟΥὟ ΖΒΥ7 ἴηι οοΠ]Π]ρὶαΣ [ απαο04] ααἰὼ Υ 19 1ἃ β 
ᾳ 8. το οὐιὶ Ζ | ταοάο οὔι Ζ | τθάθιηϊ ῬΖΒΥ, 864 ΘΟΥΥ Ζ 
30 τηούατὶ Ρ' τηυύιδιὶ 8.7 τηούανοσὶ ΡΖ, 86ὰ οοὐν Ζ ταυδαδνοχῖῦ 
ΒΥ 831 απο] αὐοα 8." | τηοὐαὔστα Ρ ] οϑὺ οὔ Ζ 388 τϑιηϊυθῦασ Υ 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΝΜ 109 

ΙΝ ΣΧ ΝΟΜΙΝΌΜΌ:. 

ββακούμ Ῥγιορμοίῳ 404 10218 “ημήτριος τηδγῦγΥ ΙΧ 48 18 
Αβραάμ 6130 148 12 “Ζιδία κώμη Παφλαγονίας 108 11 
ἄβιβος ΟΟΠἕ ΒΟΥ 4011 48 99 “Ιιοκνλητιανός Χ ΧΙ 1498 

 Ἄγαρηνοί 1895 108 988 1014 Διόσπολις 6025 1611016041105 10 ΟἸΤΑΤΙΟΝῈΣ ΒΙΒΙΊΙΟΘΑΒ. 

6. 8 Ῥ. 142. 186 51 4491 Ῥ. 61  ἄδαμ 1451 Ἕλληνες 9119 
πο δὲ Ῥ. 127 8. 65 ᾿ς 344 ͵ ὑμυνηθδῳ μὴν ἀρ ῥῇ εὐορΐν Εὐσεβεῖα 4488 ὅ2 5 
ἀλενλ ὙΝ Ῥ. 18ὅ θὲ Ῥ. 148 " ἰδῶ ἄριος [Χ Εὐστάϑιος γαλΥῦῦΎ 48 19 
ἘΜΜΗΝ Ῥ. 1928 ΤΏΓΘΙ ὅ Ρ. 117 Ὁ ῥᾳ ᾿ 43. 26 Εὐστράτιος ταϑτίγτ 48 14 
οι ἸϑἼ1λὰ Ῥ. 6 ΕΖ 88 11 Ρ. 48 ὅ0 118 Ϊ ΓΑ 1. ᾿ 
Εχ 44 Ρ. 127 128 Εν φὰ τορίπα οὐ τρλτίγε ᾿Ηλειού Ῥτορμοία 879 
μὴ Ρ. 121 Ὁη. 8 δὅ Ῥ. 128 ᾿ὐφν δ ᾿Ησαΐας τορῃοίῳ 146 
ΤΣ 458 Ρ. 38 26 ἐἰθνν τνν Ῥ. 14 Ἀλεξάνδρεια ὉΠῸΒ 1286 Ἰδών χε: 6 

. 1. Ἀμαστρίς αὐτὸ 1911 ράκλης ἀθὺβ 1929 10 1868 

---: 198 Ρ 188 --:- 1849 Ῥ. ἘΠῚ Ἔάμμπελος τὸδ ὃ 8 

δεν μΑ δὴ » Νὴ ὧν " 88 58 ᾿ »μγχανμ Ἀνδρέας Κρήτης ὙΠ Θαλέλαιος ταδΥῦντ 48 18 
᾿ Ἀπόλλων ἀθὰβ 122 10 1808 ᾿Θεοδόσιος ἰτηροταίου 444 4δ1 

1 Ερ 84 Ρ. 49 δ158 ἂν Ῥ. 188 β 
ς Ἀπριλίου κγ΄ Χ 212 08 84 ἑ 

ὃ ἢρ 1716 Ῥ. 81 - 8 Ῥ. 147 
- 19 Ῥ. 1δὅ7 ἈΝ μὰ 1δῦ ' ἀραβία θ4 6 Θεόδωρος “αφνοπάτης Χ 

ΩΣ ἀράβλιον 9 13 Θεόδωρος πλδγύγν 48 11 
Νο 998 Ῥ. 61 -- 171 Ῥ. 108 
να, ἀῶ ν τ λδῳ ΔΝ δὲὼ Ἠἰ 4428 Ἄραβες θὅ 95 8019 Θεόδωρος ὁ Σικεώτης 41 32 

᾿ Τὴ :  Ἀρχάδιος, ἐπίσκοπος Τριμη- Θεόπιστος δργΐ6018 44 88 
Ῥρ 124 Ῥ. 8 10 82 Ῥ. 9 

-- 242 Ῥ. 88 δὰ 181 ϑοῦντος ΥΠ| ᾿ Θεοφανώ χοῦ Τωθομῖβ ἀποῖθ 

- 961 Ρ. 86 -- 1619 Ν μ8  Ἀρτέμιος ταδχίγν ἀϑ τ ἀκ τλ 
ι Νὰ ᾿ Ἄρτεμις ἀθῶ 1221: 1868 

--Ἕ 214 Ῥ. 118 1928 Ῥ. 144 δ᾽ σώ ο8ς 94 
ἀρ 88 Ῥ. 88 Μο 189 Ῥ. 11 ΝΥΝ ΒΔ ᾿Ιακώβ 6118 148 18 

-- 889 Ῥ. 186 7. 914 Ῥ. 189 ; ᾿Ιβήρων μονή (Αὐμου8) ΧΙ 

-- 8816 Ῥ. 112 -- 19} Ῥ. 198 ᾿ Βοβυλών 406. 105 10 ᾿ἹἹεροσόλυμα 646 ἴθ: 
ἘΠ Ρ. 88 τ δὰ Ῥ. 159 Βασίλειος ὁ μέγας Ἴ2ιῖϊ 18 ὁ ᾿Ιερουσαλήμ θ66 104 102 15 
ἡ ΙΧ Ἧ  Βουλγαρία 294 848 ᾿Ικιακός ἤυταθῃ 198; νἱάθ οὐ 

θ7 80 Ῥ 89 128 θ0 81 Ῥ. 188 ᾿ Βούλ 9090 9 5 ; 

πήϑ ἐς Ῥ. 197 ἢ Ῥ. 189 ΠΟ ΡΨ Ἄθ.0. 3538. 866. . ἸΟμπακοῦ 
-- 182 Ρ. 38 -- 1609 ΡΧ Γά " "ἰόππη 168 ι 
:ς 8617 Ῥ. 1921 Αοὲ 7586 Ῥ. 146 Ν᾿ ἄγγρα (Γάγρου) 1081 Ἰουλίου κα' (ἀ168 παία]}5 5. ἰοᾶ- 
ἀν στὸ Ῥ. 38 πω Ῥ. 198 Γοτϑία ἴθγχα 40 18 Κίτη τηδιΐυ 18) 8618 

--- 3832 Ῥ. 28 ιν Ῥ. 127 ἱ Γουρίας ΟΟΙ ΘΒΒΟΙ 4011 48 91 ᾿Ισαάκ 148 12 
πὰ ἱ ᾿ Γρηγόριος ὁ ΖΙεκαπολίτης Θῦ .ι1Ὁ ᾿Ισραήλ 18810 14412 

1182 Ῥ. 1600 ῶ Τὴ 2 Ῥ. 1δὅ δα ; ᾿ κοινὰ, ᾿ ; 
τ γι 188 139 91 1δὅ Τρηγόριος ὁ Θεολόγος 1218 181 ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος 1218 

τι ᾿ Υ' Γρηγόριος ὃ Κύ ΧΙ 
- χὐ81 Ῥ. ΥΠΙ 1 Ροίν ὅ8 Ῥ. 181 ΝΥ ὁ ΟΝΗΝΟΝ δα τ 

Εδο] ῷ 13 Ῥ. 1928 Ἰωακείμ γλαυΐυυ 8618 881 
᾿“Ιαβίδ Ῥγορμοίδ 8925 18911δ4:18 ᾿Ιωάσαφ ἕξῳγράφος ΥΠ 
᾿“Ιανιήλ Ῥτορμοίῳ 406 1489 

1) Νοχηΐπᾶ Γεώργιος, ᾿Ιησοῦς Χριστός, Χριστιανός, Σαρακηνός 
γηἸϑϑὼ Βα. 



1τὺ ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΙΝΌΘΕΧ ΥΕΒΒΟΒΌΜ ἘΤ ΒΕΕΙΜ 111 

Καππαδοκία ὅτι; οὗ 115621] Οὖγγροι 2030 224 Ααἀϑιαηθηαβ 1611 Ιαρίξοι 190 34 

1866 Παλαιστίνη 8ι 1141132418 148 ΑἸοχδηάθυ Θρίβοορὰβ 198 99 Μαχιμαϊϑηὰ5 119 
Καππαδόκοι 445 418 θ41 1201 4; οἷ, 1680 21 ΑΥὐΘΌΪ 8 1014 10818 1649 Μοτγουγίυβ ἄθαβ 198 95 

1488 Παντελεήμων τολυῦτ 48 1τῦ ὈΙοοϊθίϊδμπτ5 11 9 Μοΐβθβ 1973 

Καππάδοξ ὕὅθ4 ὕὅϑ5 Πασικράτης Χ γα 166 29 Ῥα]ογιαϊζαηδ, τοσΐο 167 99 
Καρεές (Αὐμουβ) Χ Παφλαγονία 131 198 8911081. Οθοσίαβ 16990 1609 1 Ῥομπέϊαβ. ῬΙ]αΐπβ 1983 
Κερασιὰ τοῦ ὄρους ἄϑω ὙΠ 1041 Ηρ]γαβ 167 8 Ἀοταδ, 166:15 169 ὡς 

Κουτλουμουσιανὸν κελλίον Χ Παφλαγόνες 185 1086 ΙΘχϑ 8] 1δ73 βονὶαρθ 117} ᾿ 

Κρήτη ᾿ἰπδβαϊῶ 10] 58 Παχούμιος το, ϑοΠ5. 89 1ὕ Ιβυηϑ  ] 1.8 157 21 

Κωνσταντῖνος Ζαπόντε ΙΧ Παῦλος δροβίοϊυβ 1416 158 8 ν 

Κωνοταντινούπολις 382 1001 Ποταμοῦ Ιοουβ 198 

1011 1044 Προκόπιος ταϑυῦνῦγ 48 15 ΤΗΝ ἫΝ 
ΘΙθῃδυθ 9 

Λασία 1188 1111 1291 ἔν ρον δὶ ΟΝ μἐἔἐὦ τιλοθηνοίαροῖν. 5.80 90 1485 
Γ 801.1685) εἰν : Θογθι ΥἹ 161 164 16 β "ἫΝ Μασσαῖοι 1141 124181 Ῥάμελ 81 ὅ4 11 95 ΥΘΟΙ 8 ΤΟΤΕ Υ͂ 

Λαῦρα (Αἰβουβ) ΧΙ Ῥέμπλει 6602 182; οὗ ἱΡάμελ, 
Δέων ἀὺχ 19 58 εἱ . ΖΔιόσπολις, ἄμπελος 
Δέων οἷγίΒ ΡῬΔΡΒΙΔΡΘΟΠΘΏΒΙΒ ερ ωμαῖοι 314 984 948 

108 11 ν 
Λύδδα ΧΙ 1619 ζω εὐδὰ ΙΝΘΕΧ ΕΒΒΟΒΌΜΝ ΕΤ ΒΕΕΌΝ. 
Μαΐου κ΄ 4δι6 Σαμωνᾶς ΟΟΠἕΘΒΒΟΥ 4017 4521: 

Μακάριος ὁ Χριστιανόπουλος Χ ΦΣέλβιος Υὸχ 118 8 ἀγγεῖον 8210 381 3719 4016 ἀνέχεσϑαί τινος δϊ 4 
Μανουήλ 107 88 Σεραφίμ 1284 1448 494 ὅθ10 12 603 ἀοράτως 4115 οἵ 49 14 
Μαρία ταρίοτ Ιϑϑὺ 1830 806 826 Σινᾶ Ἰγη018 1 58 188 10 ἀγλάϊσμα 4195 496 ἀπαντᾶν 18014 1339 4 

848 8920 128 8 Σχάμανδρος ἄθι8 122. 10 ἀδίστακτος 1910 4123 429 ἀπάντησις ὅθ 3 
Μαριάμ 1832; νἱά6. Μαρία Σκῦϑαι 3020 224 ' ἀϑάνατος βίβλος 148τ ἀπογαλακχτίξειν 90 3 
Μάλμεϑ' ϑατϑοθησβ 64 11 Στέφανος φτοϊοιηδυυυ 4510. ἀϑλιύτης 182 6 ἀκοδιδανόδον. Νὰ 1ὰ 

Μᾶρκος ταοπϑομαβ 041 οἵ. Υ 14 31 αἷμαν (οὗ, πρᾶγμαν τὸ-) 170 18 ἀποκαλύπτειν 48 19 

Μερκούριος γαδΥῦΎΎ 48 16 Σύγαρι (Ὁ) ἥστηθηῃ 1114 αἰσχρωμένος 180 92 ἀποκάλυψις 187 19 

Μῆδοι 3091 224; οὗ 40 Συμεὼν ὁ Μεταφραστής ΧΙ ἀχαταίσχυντος 48 8 ἀπόλλυσϑαι 964 
Μηνᾶς ταδΙῦγτ 48 11 Συρία δι 8:1 1823 4710 495. ἀκροατήριον 185 ἀπὸ μακρόϑεν 1201 
Μήρμης (Μηρμνῆς) τὸχ ὅδατῶ- 0485 7418 181 942 981 ἀλώβητος 222 4014 98 ἀποστῆναι 143 

ΘΘΒΟΙΙη 04.885 786 83 88 ; ἁμηρᾶς θ04 792 809 1011011 ἄραβος 119 

Μιχαήλ ΘΥΟΠΔΉσΘΙαΒ 108 18 Τεσσαράκοντα μάρτυρες 49 30 102118 1084 8 61 . ἀρνίον δ01 

Μιχαὴλ ὁ Παλαιολόγος ΧΙ Τοῦρκοι 184 2021 224 948 ἀμερουμνῆς θὅ8 ὅτι 1718 19 ἀροτριᾶν 4ῦ 5 46:0 
1618 814 810 881 18 889 1012 ἀσινής 2335 40 18 
14. 19 879 18 32 89 4 ᾿ ἀστὴρ ἐξ οὐρανοῦ 882 8916 
ἀμυντήριον 41 ἀστραπή 8416 111 90 139 10 
ἀνά ἀϊδίτθαθίνατη 1006 1073 ἀτενίζειν 4θ1 1415 

 ἀναϑεματίξειν 881 841 864 αὐθέντης 144 1601 821 ὅβ13 
ὅδ 81 1ὅ 30 891 ; ὶ ὅ99 10 0018 101 722 78:1 7141: 

νακογχλάξειν (Ξ--- ἀνακοχλάξειν) Τῦ 8 9718 11610 1949 
8814 87 τ ἄῦπνος 399 
ἀνακοωκύζειν 216 ἀφήγησις 1311 
ἄναρχος 1881 ἄγραντος 391 

 ἀνενέργητος 829 νὴ ᾿ 

“Μυτιλήνη 100 88 ; ἱ ΟΝ 

Μωάμεϑ' ῥτορμοία ᾿ϑἰαμιΐ 7910 Φαρμουϑί πηθη818. (-- ΑΡτ.118) 

885 8414 814 161 8 ; “ 

Μωσῆς 1344 1889 Φατρίς κώμη Παφλαγονίας 1306 

. 9 ᾿ Φατρυνός 108 ὃ 
Νικόλαος ὁ Ιουλᾶς ἀὰχ θὅ 6 πες τὰ δὶ 

Νικόδημος, μοναχὸς ἀἁγιορείτης 
ΠῚ ; 

, Χερουβὶμ 1284 1441 

όδαροιον γ 15} 18 Χωβάρ ἔστηθῃ 1489 

Οἰκιακοῦ (Ὁ ἰοοῦβ 194 νἱὰθ Χῶναι 10818 39 34 1099 11 110 

᾿Ικιακός οὅ 112. 19 



112 

βίος 6815 64 10 
βιοτή 4185 1482 16841 
βόϑυνος 149:ι 
βοΐδιον 4111 12 489 δ0 8 
βουνή 1419 
βράξειν 8834 2ῦ 8410 8814 401 
βρασμὸς τῆς γῆς 611 

γεμίξειν τι 108 8 
γέννημα ὅθ4 
γεώργιον 418 428 
γνωρίξειν 1011 
γνωστοὶ οἱ 826 
γυνὴ γονυπετῶν 918 οἵ, 1121 

δαίμοναν τὸν 188 ὅ 
δαιμόνιον δ4 18 
δάμαλις 81 98 
διαϑήκη 2818 
δίδειν 1169 
δίσκος 68 19 
δοξάξειν τινὲ 1861 

14211 
δράξ 8710 
δριμύτερος 21 
δρομαῖος 8 9 
δυτικὰ ἔϑνη 2018 

1875 οἵ 

ἐάν εἶμι καὶ κελεύεις 1880 οὗ 
180 ὕ 
ἐγγίξευν 68 18 
ἐγγύη 88:11 
ἐγεννήϑην.. 

861 
ἐγκαλλώπισμα 411: 
ἔδωκεν --- ἔφϑασεν 1891: 14210 
εἶπας 1881 
ἔκπληξις 8:18 8453 8 8 40 1ὅ 
ἔχστασις 6212 9910 
ἔκτοτε 125 

. δράκων 1225 οὗ. 

ΙΝΌΕΧ ΕΗΒΟΒΌΜ ἘΠ ΒΕΕΌΜ 

ἐπαπειλεῖν τινα ὅ48 θ616 
- τινι ὅ218 
ἐπιτάσσειν τινὸς ὕ49 
ἔριφος ὁ οὐ ἡ ὅ01 2 15 18 
ἑτησίως 19 18 
εὐισχία 9919 
εὐχτήριος οἶκος 81 
εὐπρόσδηκτος 48 4 
εὔσπλαγχνος 686 
εὐσυμπάϑητος 8810 
εὐχαριστεῖν τινα 491 ἴ 

108 18 
εὐωδία 8811 141 185 144 18 
ἔφιππος 8413 

100 9 

ξευγάριον ὅ1 3 5218 
ξωαρχικώτατος 1881 142 18 

ϑεία λειτουργία θ8:11 
ϑέμα 1081 
ϑεοπύργωτος 211 
ϑνησιμαῖον 28 28 
ϑορυβάξειν 57 ὅ 
ϑρησχεία 14 δ 8811:46 86. 

61 

ϑυσιαστήριον 18:10 1ὅ 

ἰαματοφόρος 4816 
ἱερὰ γράμματα 3813 
ἱερατεῖον 89 8 
ἴχνος ποδὸς 081 

καβαλλάριος δῦ 19 δ14 
καβαλλικεύειν 881 ὕὅϑιο 61 ὅ 
καάλεσόν μοι 4810 
κάλλος, εἰς --- μείζονα 8.9 
κάμινος ὃ21τι 889 19 8410 88 1ὅ 
χαμψάκης 8110 
κανδήλα 9211 958 
καρδιογνώστης 188 ὃ 

ΙΝΡΕΧ ΕΒΒΟΒΌΜ ΕΤ ΒΕΕΜ 

κατηφής 814 
καχλάξειν 883 
Ἀληρικός 106 174 
κλόνος 149 14 
κόμης ὅ11 ὅδιο ὅθ: 4 14 16 δὅϊ 

6 918 ὅδὅ 119 8 
κομητέρα ὅθ1 
κοντάκιον 6018 16 
κουκούμιον 8829 8349 867 13 

ὅθ1τ ὃ711 394 
Ἀρατεῖν τινὰ 6016 
χρέη τὰ (δμδ]ορίοο τὰ γένη, τὰ 

κέρδη Ὁ) ὃ" εἶ νγϑηνν 

λαγήνιον 895 
λέγειν τινὸς ὕ1 9 
- τινὰ 1008 191 3 
λεγεῶνες 1819 

λειτουργεῖν δῦδ 10 8 
λειτουργία ὅθ8 104 189 
λείψανον 3.5 8810 ὅ 
λείψανον ἀποπνέοντα 8812 οἵ, 
144138 
λήϑης βυϑοί 441 
λυχνικὸς 802 

μαγειρικός 82:10 8410 
μαρτύριον 185 δ91 
μεϑύειν 609 
μειράκιον 8911 
ἰδλέτημα 41 3 
μετάνοια Τδ:14 Π114 
μδτάρσιος 8856 866 401: 
μὴ Ῥῖὸ οὐ δ1: 
μιλιαρήσιον 10θ 6 
μόσχος 81 38 
μυκᾶσϑαι 81 28 
μυσαρός 149 

ναὺς (τοῦ ἀγ. Γεωργίου) ὙΠΠ 

ὄναρ 9418 οἵ, 138 11 
ὀξυδερκής 382 13 
ὀπισϑόρμητον 11 6 
ὑπτασια θὅ3 91: 187: 
ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν ἑωράκαμεν 445 

παῖς, ὃ π. λαβοῦσα 10δς 
παλαμναῖος 9818 
παλάτιον 816 8815 8710 89 9 
παλινδρόμως 85 19 
παραλελυμένος τὰ μέλη 1861 
παραλυτικὸς 1301: 
πεποίημαι ΞΞ- πεποίηκα 991 
περιφραάζειν 1801 
πηγὴ ἁγιασμοῦ 1994 
πηγὴ ὕδατος 138 15 
πήδημα 104 16 ' 
πίϑος ὅ92 9811 
πιστεύειν ὑπό τινα 1994 
πλαστουργεῖν 1889 
πλημμέλημα 48 81 
πνιγμονή 281 
πολυαμάρτητος 2818 
πολύϑλιβος 81 50 
πολύχους 41 3 ι 
ποτήριον τοῦ μαρτυρίου 419 
πρᾶγμαν (οἵ, αἷμαν) 19 8 
προμήϑεια 34 8 
προσκυνεῖν τινι 141] 1 
προσμονάριος 944 6 13 9ὅ2 97 

11 τὸ 9823 1714 9914 1004 
προσοχϑίξειν 61 
πτοεῖν 41 8 
σιῦρ 188 14 

-- οὐράνοϑεν 1192 94 
πυρίκαυστος δ1 8 

διπὴ ὀφθαλμοῦ 888 862 4013 

: ΧΙ 9 ὲ 
ἔλαιον ταϊταουϊα οἄθηβ 92 18 34 3 86 185 194 894 6418 θὅ σάκκος Τῦ 90 
- ἀομῦμι οὐρὰ 8. ΟΘοΟΥΡΊΤΩ 

968 961 
ἐνδοιάξειν 18 8 
ἐξουδενοῦν 13816 
ἔξυπνος 4061 4810 ὅ19 ὅ21 

κάστρον 381 θὅ10 θθ64 861 
καταλαμβάνειν 108 2ὅ 
καταπαύσω τὸν λόγον 3213 
καταπέτασμα 0832 1268 
κατάστασις 844 
κατέλϑω (ΤΙ) 32 11 

10 901 9ὅ10 1003 108: 1088 
1291 161 1 16211 96 38 168 8 6 94 
νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις 1384 

 ψόμος διαβόλου 88 8 
νψύχταν τὴν 1886 
γύχτωρ 2210 

σαράχκοντα 181 8 
σεμνοπρεπής 19 8 
σκήνωμα 421 
σκοπεύειν 1804 
σκουτάριον 120 Ὁ 
σκουτέλιον 105 4 



114 

σμίγευν 1821 
σμικρός 8018 8711 148 19 
στεὴ τὰ (--- ὀστᾶ, διιδϊορίοθ τὰ 
μάτια 860 6Χ ΟΟὨ ΒΙΟΠΘ. Οὕτη 
στέαταϑ αὐοὰ Οοᾶα. ΑτμαὈΓΟΒ. 
Ῥϑυ]α]ατα ροβύθα μωροῦ οἵ. ΔΡῬΆΓ. 
οχἱῦ. ». ὅ9 19) ὅ91 
στέφανος τῆς ἀφϑαρσίας 41 10 
στιγμή 919 
στρατάρχης 1488 
στῦλος 131 ὅ 

βασιλεῦσι) 549 
συγχωρεῖν τινὰ ὅϑιι 621 
--- τινος δ2 41 

συκοφαντία 48 29 
σύμβιος ὃ, ἡ 446 4 19 
συμπαϑεῖν δ1 ὃ 
συνευωχεῖσϑ'αι 80 12 
σφογγᾶτον 1048 1002 107 ὅ 

ταξεώτης 981 
τετραχεδάριϑμος 48 19 
τὴν ταύτην παράκλησιν ὅ 3 
τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον 

1818 8291 818 8814 1214 
τροπάριον 60 1 

ἀγρυπνία ὅθ 
ἄδεια 1813 8065 8838 
αἰσϑάνϑη 1011 
αἰσϑάνϑηκεν 10 91 
ἀμηρᾶς 061 089 
ἀναγκάζειν τὴν στίαν 815 
ἀξιωματικός 829 
ἀπαρηγόρητα 21 29ὕ 
ἀπεκοιμήϑηκα 468 
ἀπεκοιμήϑημεν 40 8 
ἀποθϑαμμένος 281 
ἀρκετός ὅ115 δ718 
ἄρτος 481 
ἀρχέκακος 9ῦ 8 
ἀρχόντισσα 102 6 
ἄσπρον 8135 94899:110δ11116011 

9711 10894 116 

149 19 

ΙΝΌΕΧ ΕΒΒΟΒΌΝ ΕΤ ΝΟΜΙΝΌΜΝ 

ὑπαντᾶν τινα 1298 
ὑπάρχειν ὅ2 10 
ὑπερβλύξειν δὃΣ 
ὑποτοπάξειν 1θ 4 

φαντασία ὅδι ὅ8 18 
φάντασμα ὅ29 ὅ89 1 ὅ4 18 
φϑάνειν 8411 δ14. 684 9418 

1185 1206 1805 

φίλτρον 4.8 
φιμοῦν 001 
φλογοειδῶς 82 8 
φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1241 18 

9 1428 18 

χερουβικὸς ὕμνος 08 11 
χλόη 4δὲ 408 
χόρτος 4δ4 
χοῦς τηϊγϑοῦϊα ἴϑοῖθηβ 68 2 
χρόνοι 118 1018 180 19 

ψάμμος ϑαλάσσης 40 18 
ψιδϑυρίξειν ὅ9 9 

ὡράϑη 118 
ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν 446 

αὐγή ὅθ 10 
αὐϑάδεια 12 τὸ 
αὐτίον 98. 
ἀφέντης ὅ1 808 
ἀφϑέντης ὅ8 18 

δείχνειν δ4153 

ἐβάλϑησαν 60 8 
ἐδικός δ8 ὃ 2296 8658 4714 : 

98 6 
ἐκστατικός 1016 728 991: 
ἔλα 828 
ἐλᾶτε 10 8 
ἐπεχκαλέσϑηκα 491 
ἐρχομός δ6 11 

ἔτξι 885 ὅ110ὸ ὅθά4 ὅθδ8 6016 
1181 781 198 965 1061 1108 
ἑτοῦτος 1714 801 
εὑρέϑηκα 846 

ξευγάρι 4601 476 
ζήτουλας 88 4 
ξωντανός 261 9218 

ϑήκη 9110 

ἱκανὴν ὥραν 885 851 146 108 
5 οὗ 888 

καβαλλάρις 8258 8465 ὅτ 11 
καβαλλίκα 82 5 
κάϑε 818 1008 1018 1164 
κακποχειμονιά δ4 ὅ 

χάμειν ὃδ1τ 80᾽ 8038 3158 386 

0 9 619 1ὅ 11 ὅϑ4 ὅ81 10 δ49 14 

16 6716 691 7019 795 864 114 

15 129 10. 12613 1895 16 

ἄμνειν 195 211 710 1714 9 8 
ῶ5 1088 

κάνειν 1011 1718 δδ8 618 689 

ΙΝΕῈΧ ΕΒΒΟΝΌΜ ΕΤ ΒΕΒῸΝ 118. 

κρασί 186 
κρεββάτι 18 8 
κυριεύειν 191 

λειτουργεῖσϑαι 1011 102 5 
λυτός 919 

μάγειρος 149 
μαλακωϑείς 84 
μάρμαρον 84 δ1 3 106 13 
μάστοροι οἱ 968 
μάτιον 2321 
μαχαλᾶ 104 10 
μιναρέ 804 
μποστὰ 108 18 

ξενοδοχεῖον 98 1 989 
ξεφάντωμα 105 

οἷνος 185 
ὁλάκαιρος 62 6 
ὁλονυκτίς 8759 
ὀμμάτιον ὅ915 12019 
ὁσπίτιον 1014 ὅθ:0 ὅ8 8 ὅδ 10: 
71 6014 91 9418 

πάλαισμα 10418 1ὅ 
παλληκάριον 385 200 281 80 5, 

828 881 1088 
παραδίδειν 3451 
πατημασία 6216 
πάτρίδα ἡ ὅθ 11 
πιϑάρι ὅ9:: 9ὅ6 9813 
πιλάλημα 10415 10 3 
πλάκα 88 
πλάτα 11 14 
πλεώ 148 
πολιτεία 4δ 4 
πόρτα 104 171 
προσοχή 94 611 
πρότερος 62 14 
πρωτύτερα 98 1846 
πτῶμα 608 4 

σαΐττα 108 1110 11 191. 
σημάδι 62 16 
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σιδηροποκάμισον 11 
σκάλα 8295 4 844 
σχαλαβεία 1Ὁ:1 ὃ 
σχλάβος 1010 111 185 10 1716 

205 914 
σκουτάριον 1260 
σκουτέλιον 10 4 
σπαϑί 12 8 
στία 815 
στράτα ὅ08 16 ὅ18 9915 100 11 
σφουγγᾶτον 1048 31 105 83 19 11 

1068 
συμβουλάτορας 00 3 
συστολή 1311 
σχῆμα 118 

“τεντώνειν 101 
τξζαμίον 80 4 
τζατίριον 101 

οἴἴαῦϊο 1578 
οἰἴαῦαβ 189 92 
Ῥδιοΐὰβ 189 14 
οαϊΐατῳ ἀδούατα 1187 
αἀθβθίοθσθ 8]10ὰ] 186 ὅ 
Θοοϊθθιῶ 5. α. 1298 1580 18 
Ἰαϊούω 158 91 
1110 (ΞξΞ 1111) 1867 
1110 (Ξξ 1110) 1δὅ610 189 18 

ΑἈΘΟΙΤΑΜΕΝΤΌΜ ΑὉ ΜΙΒΑΟΌΠΌΜΝ 9 

τίποτε 483 491 δ16 11θ14 
τίποτες 816 18 1068 
τοῦ λόγου σου δὔ 5 
τραπέζι 291 ὅ8 8 
τρελαίνεσϑαι δῦ 18 

φέρνειν 14:10 οἵ, 38 8 
φλωρί 6110 10 90 94 
φοβεριστικός ὅ8 6 
φυλάγειν 411 

χαλκωματένια 116 
χαμογελᾶν 488 
χέρι 341 828 1081 10 
χορτασμός 1δ 6 
χριστιανωσύνη 3268 

ψωμί 13 ὃ 

ΤΑΘΒΙΟΉΘΙΙ 5 1δ 91 
ΤηΔΥΒΌΡΙ8Δ6 157 8 
οἴἴθπαρθσθ δἰϊοὰὶ 1808 
ἐσραάϊαχα 160 2 
γϊναθ 160 10 
γϑηθυαῦο ἱπηδρίπατη ἀρίθηβδ 

9195 

γϑηΐου ΤπΘΙ ΟΥἹ86 184 14 

ΑΠΡΡΙΤΑΜΕΝΤΌΜ ΑὉ ΜΙΒΑΟΘΌΠΙΕΙΜ. 9 (φ. 1005). 

ΒΆΒΑΤΑ 

ὴν ἔρριψεν 
δα ] ταύτης “--- ἐχούσης] ἐπεὶ γὰρ ἐκείνῃ τε 
ναῷ τέλος εἶχε 8.ἀρϑείσης ς 
ας 10 παρειστήκεισαν. 
τούργημα γίνεται ὑπερφυὲς 

ν καὶ ἐγχέων 

Ἁ ς “» ὃς ἀρπαγεὶξ ὅ μιᾷ μὲν 
κούοντες 8 ἐξίσταντο 
1 ἀπεδίδουν καὶ τῷ αὐτοῦ ἐνδόξῳ ϑεράποντι. 

6 κρατῶν] κατέχων 

ΒΆΒΑΤΑ 

Υ͂. 16 (00]. 88}.) Ἰδρθ προπάλαι. 
» 1 (00]. 1π}}) Ἰορθ παίρνεις. 

1 (00]. πῇ.) Ἰθρθ διεγχαρᾶξαι. 
» 1 (00]. 850}.) Ἰθρθ ἕν. 
,, 18 (00]. 588}.) Ιορθ ϑαύματος. 

τος ὃ' ϑάνατος ([) οοᾶ. γαΐῖο, 1190. 
8 (60]. 500.) Ιθρ6 πρωτύτερα. 

»», 4 (00]. 1πῈ} Ἰδρθ καρδιᾶς. 
ὁ (00]. 88}.) Ιθσθ Φατρὶν. 
1 (601. 880.) Ιαρθ ἑξῆς. 

"» { (00]. πῇ} Ἰεσθ ἐδὼ. 
1. (001. ᾿πῇ}) δὰᾶθ ἴπ τηδτρίηθ ῥ. 149. 

1 καταλαβὼν ἐπανασώξει τοῖς οἰκείοις τὸν 
τὰ τῆς εὐχῆς ἐν 

9 ἐν πρώτοις] ὡς ἔϑος εὐφη- 
11 νεύσει --- ὁμοῦ] δὴ ϑείᾳ νεύσει 

ἶ : 16 τοῦτο --- ἐκχέας] τῷ παρόντι 
οἶμαι διαπιστήσειε ϑαύματι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οἱ δαιτυμόνες, ὡς φήμεν, ἐπὶ τῇ πρὸς τὸν ἅγιον εὐχαριστίᾳ κρατήρων μετασχεῖν μελλον, αὐτῇ δὴ ταύτῃ τῇ ὥρᾳ καὶ ὁ νεανίσκος κατὰ τ 

; 1 ἐν Κρήτῃ] πόσιν | δοῦναι] ἤδη προ 
οὔ ϑαύματος)] καινοτάτου καὶ ὑπερφυοῦς ἁλαύματος, 
ου, «Χριστὲ σῶτερ, περὶ τὸν μεγαλομάρτυρα χάριτος 
ἤνῃ ἐν χειρὶ τὴν κύλικα φέρων καὶ | τὸν οἶνον ἐπιδοὺς Ι δὲ] οὖν 

Ρ. 1081 ἰδόντες --- τραπέξῃ] οἱ ἐν τῇ τραπέξῃ ϑεασάμενοι 
ἐν μέσῳ] μέσον | ὁ -- οἷνον] ταῦτα ἤκουον ἀποκρινομένου " Τοῦτο γάρ, ἔφη, τὸ ποτήριον οἴνου γεμίσας 4 αἴφνης παρὰ ἀν- 

1 καϑὼς] ὡς | 
10 καὶ εὐχαριστίας] εὐχαριστηρίους 

.»» 18 (00]. 5880.) Ιθρθ: 18 ϑαύματος] μαρτυρικοῦ ϑαύμα- 

ΟΟ]]αὐϊο ϑυποχαυ! ἴῃ Οοᾶ. Ῥατῖβ. ΟοἹ811π. 228, οᾶ. Ἡ. θθιθηαγθ 
ἴπ ϑιυπεχδιίαση θοοϊθϑίθθ Οοπβύπθ πορο!δηδθ, ΒΙΌΧΘΙ]68 1902, »Ὺ (θὸϊ, ΒᾺΡ.) Ιορθ φρούδας. 

Ρ. 628: .. 20 (00]. ΒΡ.) 8 φροῦδον οοα. Μοδατθη8. 881. 

Ρ. 1001 πᾶσαν ἀκοὴν καὶ ἔννοιαν καταπλήττει. : ᾿ ἐς "» Σ ""» 188) ὀραθε 18 ΤΑΔΙΡΊΤΙΘ Ῥ. 160. 
ΠΡ. 1011 ἁγίου οθλ 8 ὀλίγον [ συνέρχεσϑαι « οἱ τῆς Κρήτης 5" "» ᾿ στ ἀν γριὰ ΡΩΝ 

οὖν Ἀγαρηνοὶ τοῦτο μεμαϑηκότες ἐπέϑεντο ὁ ὕσους μὲν τοῦ ναοῦ ον ἡνρϑ 121.) πῃ χλίον. 
ἐντὸς εὗρον 1 αὐτῶν οτ 8 χρησαμένων καὶ τέως τοὺς κ. 9 ΟἰΘ " Ἃ 18 κοι εἰν ΠῚ - 
καὶ νεανίσκος τις ἦν ὃς ἀπεχαρίσϑη 138 ἐνδοξοτάτου οτὰ ] μεγαλο- δὰ Ὁ Τ᾽ ῃ ΒῈ}.) 185 δοκιμάσαι. ; 

μάρτυρος Γεωργίου 14 γονεῖς μηδὲν ἐπὶ 19 γμὑκη τι ὌΝ ἥ ἔς" ᾿ ἽΣ αν ν- πρῤμμῆ ἰών! νομίξεις. 
ΑΕ { ῦ ἢ τοῦ ἕθα νὰ ἢ Ἷ ᾿ Ρ. 1021 καὶ --- ἐπιστρέψασα] ἕν τῷ ναῷ 5 ἔπ μ .» 14 (00]. 88}.) 9 τῶν παίδων οοἄ. γα. 1190. 

Αὐἔδυβοσ, Μίτδουϊα 12 
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σιδηροποκάμισον 11 ὕ 
σκάλα 8295 4 844 
σχλαβεία 1δ:1 ὃ 
σκλάβος 1010 111 186 10 171 

2053 9714 
σκουτάριον 120 
σκουτέλιον 10 4 
σπαϑί 12 8 
στία 815 
στράτα ὅ08 10 ὅ18 99:10 10611 
σφουγγᾶτον 1048 21 10Ὁ 8 19 11 

1068 
συμβουλάτορας 60 3 
συστολή 1211 
σχῆμα 118 

“τεντώνειν 101 
τξαμίον 804 
τζατίριον 101 

αἰἴἴαύῦϊο 1878 
εἴαῦυβ 189 9 
Ὀαϊοΐαβ 189 14 
οαἰϊύΐατῳ ἀδοταχη 118 1 
αἀθβρίοοσθ 810] 160 ὅ 
Θοοϊδϑιῶ 5. α. 1298 1 18 
Ιατούω 1δ8 91 
1110 (ΞΞ- 1111) 1861 5 
1110 (Ξ- 111ὰ0ὴ) 1ὅ6:10 19 18 

ΑΘΟΙΤΑΜΈΝΤΌΜ ΑὉ ΜΙΒΑΟΌΠΌΜ 9 

τίποτε 483 491 ὅ1]5 110 .14 
τίποτες 816 18 106 8 
τοῦ λόγου σου δῦ 
τραπέξι 291 ὅ88 
τρελαίνεσϑαι δῦ 18 

φέρνειν 1410 οὗ 28 8 
φλωρί 6110 10 30 34 
φοβεριστικός ὅ8 6 
φυλάγειν 411 

χαλκωματένια 11 ὁ 
χαμογελᾶν 488 
χέρι 341 828 1081 10 
χορτασμός 1δ 6 
χριστιανωσύνη 26 8 

ψωμί 138 

ΤῊΔΒΙΟΠΔΙ 5 158 91 
ΤῊΔΥΒΌΡΙΔ6 157 8 
οἴἴθπθσθ δἰϊοὰὶ 1808 
ἐσιρααίυτῃ 160 2 
γαϊνγαθ 160 10 
γϑηθΥδῦο ἱπηϑρΊ 1 

9158 

ὙΘΗΥΘΙ ΤΠΘΙΩΟΥΔΘ 1984 14 

ἀορίθηβα 

ΑΠΠΙΤΑΜΈΝΤΌΜ ΑὉ ΜΙΒΑΟΌΜΠΌΜΝ. 9 (Ὁ. 10085). 

ΟΟἸ]αὗϊο ϑυποχαυι ἴῃ Οοᾶ. Ῥατῖβ. ΟοἹ811π. 228, θα. Ἡ. ῬΘΙθμαγθ, 
ἵπ ϑυπαχϑυίατα θοοϊθϑῖθθ Οοπβύμππορο!απδθ, Βγαχθ}]68 1902, 

Ρ. 6028: 

Ῥ. 1001 πᾶσαν ἀκοὴν καὶ ἔννοιαν καταπλήττει. 
Ῥ. 1011 ἁγίου οΥη 

μάρτυρος Γεωργίου 

8 ὀλίγον [ συνέρχεσϑαν « οἱ τῆς Κρήτης 
οὖν Ἀγαρηνοὶ τοῦτο μεμαϑηκότες ἐπέϑεντο ὁ ὕσους μὲν τοῦ ναοῦ. 
ἐντὸς εὗρον 1 αὐτῶν οπὶ 8 χρησαμένων καὶ τέως τοὺς κ. 
καὶ νεανίσκος τις ἦν ὃς ἀπεχαρίσϑη 

14 γονεῖς | μηδὲν ἐπὶ 
Ῥ. 1021 καὶ --- ἐπιστρέψασα)] ἐν τῷ ναῷ 

9 οἷς 
18 ἐνδοξοτάτου οτὰ | μεγαλο- 

19 ἀνακλῖναι, 
9 ἐπὶ τοῦ ἐδάφους 

ΒΈΒΑΤΑ {17| 

ἱαυτὴν ἔρριψεν ἴ καταλαβὼν ἐπανασώξει τοῖς οἰκείοις τὸν 
παῖδα ] ταύτης --- ἐχούσης] ἐπεὶ γὰρ ἐκείνῃ τὸ τὰ τῆς εὐχῆς ἐν 

“ναῷ τέλος εἶχε 8.ἀρϑείσ)ος Ὁ ἐν πρώτοις] ὡς ἔϑος εὐφη- 
σας 10 παρδιστήκειδθαν. 11 νεύσει --- ὁμοῦ] δὴ ϑιείᾳ νεύσει 
ρατούργημα γίνεται ὑπερφυὲς 10 τοῦτο --- ἐκχέας] τῷ παρόντι 
ν οἶμαι διαπιστήσειε ϑαύματι' ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οἱ δαιτυμόνες, ὡς 

φημεν, ἐπὶ τῇ πρὸς τὸν ἅγιον εὐχαριστίᾳ κρατήρων μετασχεῖν 
ἔμελλον, αὐτῇ δὴ ταύτῃ τῇ ὥρᾳ καὶ ὁ νεανίσκος κατὰ τὴν Κρήτην 
ὧν καὶ ἐγχέων ιτἴ ἐν Κρήτῃ] πόσιν | δοῦναι] ἤδη προσενεγκεῖν ᾿ 
τοῦ ϑαύματος] καινοτάτου καὶ ὑπερφυοῦς ϑαύματος, ὦ πολλῆς 
ου, Χριστὲ σῶτερ, περὶ τὸν μεγαλομάρτυρα χάριτος 19 Μυτι- 
ἤνῃ ἐν χειρὶ τὴν κύλικα φέρων καὶ | τὸν οἶνον ἐπιδοὺς | δὲ] οὖν 

ῬΡ. 1081 ἰδόντες --- τραπέζῃ) οἱ ἐν τῇ τραπέξῃ ϑεασάμενοι 
ἐν μέσῳ] μέσον | ὃ --- οἷνον] ταῦτα ἤκουον ἀποκρινομένου" 

Τοῦτο γάρ, ἔφη, τὸ ποτήριον οἴνου γεμίσας 4 αἴφνης παρὰ ἀν- 
δρὸς ἁρπαγεὶςξς ὅ μιᾷ μὲν 6 κρατῶν] κατέχων 1 καϑὼς] ὡς] 
ἀκούοντες 8. ἐξίσταντο 10 καὶ εὐχαριστίας] εὐχαριστηρίους 
1 ἀπεδίδουν καὶ τῷ αὐτοῦ ἐνδόξῳ ϑιεράποντι. 

ΒΗΒΑΤΑ 

γ. 16 (00]. 80}.) ἰΙορθ προπάλαι. 
2 1 (060]. ᾿π}) Ἰορθ παίρνεις. 
,.» 1 (00]. 1π) Ἰορσρθ διεγχαρᾶξαι. 
» 1 (00]. 50}.) Ἰ6ρθ ἕν. 
,., 18 (00]. 580.) ἴΙαρθ ϑαύματος. 
» 18 (00]. βΒὰ}.) ἰαρθ: 18 ϑαύματος] μαρτυρικοῦ ϑαύμα- 

τος 5. ϑάνατος (1) οοα. γαύϊο. 1190. 

3 

Οὐ “3 δὉ δι ὦ9 

., 9... 8 (00]. 80}.) ἰΙορῈ πρωτύτερα. 
7 4 (00]. 1η1) Ιορθ καρδιᾶς. 

ν. 18., 6 (00]. 588}.) Ιθρθ Φατρὶν. 
» 17...) 1 (00]. 88}.) Ιορο ἑξῆς. 

», { (60]. 1πἴ} Ιορο ἐδὼ. 
,. 19..,) 1 (00]. ᾿π) δάᾶθ 'π τηϑυρίηθ ὑ. 149. 
,,. 21 .,) 8 (00]. 80}.) Ιορθ φρούδας. 

.» 20 (00]. Β0}}.) 8 φροῦδον οοα. Μοδβαίθη8. 381. 
»" 22 9), 4 (00]. ἰπῇ) δᾶαθ ἴῃ τηϑυρὶπθ Ῥ. 180. 
,.,. 1, 4 (00]. 588}0.) Ιθρθ κατηφής. 

,.,. 2. (00]. 156} Ἰθρθ χλίον. 
», 49,, 17 (60]. 50}.) ΙΘρθ αὐτοῦ. 

͵ .» 18 (00]. Β0}.) Ιορθ δοκιμάσαι. 
ον ὔΣ,, 10 (600]. 88}.) ἰορθ ἅγιον [ὡς] νομίξεις. 
ρν.ὔά,, 9 (00]. Β0}.) ἸΘρῈ τοῖς παισὶ. 

,.,| 14 (00]. 5Β0}.) 9 τῶν παίδων οοα. γαὺ. 1190. 
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9) 

9 

21 

ΕΠΒΑΤΑ 

{ (001. 1π|.) Ἰθρθ κοιμηϑῶσι. 
10 (601. πη.) Ἰδρθ τέτοια. 

6. ᾿πβουϊρύϊομὶβ ἰθρο ἱΙεροσολύμων. 
2. (001. 8Βὰ}.) ἰΙθοσθ ἀράβῳ. 
8 (οὁ0]. 588}.) Ιθρθ πρᾶγμαν (!). 
4 (001. 58}.) Ἰ6ρΘ τριῶν. 
8. (ο0]. 1η8) 16σ8 κρυφίως. 
1 (00]. 80.) Ἰθρθ ὄρει. 

21 (60]. 8588}.} 1 ὄρος φοά. γαΐίϊο. 1180. 
20 (601. 5880.) Ἰθρθ τί δειλιᾶς: καὶ σὺ λάβε ... 
11 (60]. 588}.) ἰορθ ἀκέραιον. 
16 Ἰθρθ ἐξῆλϑεν. 
21 Ἰθρθ ὑμετέραν. 
1. 8 Ἰορο ὁσπίτιον. 

12. (00]. 1π|) οὐ 106 γ. 2 (60]. 1π8.) ἰορθ πιλάλημα. 
8. (00]. 1.) ἸΙθσθ Ζεύτερον. 

1888 ἰορ Χώναις. 
94 Ἰορθ κατελϑὸν. 
16 (601. 1πἢ.) Ιορθ βύσσινον. 
ὅ (00]. 588}.) Ἰορθ στῦλον. 
7 (00. ΒῸΡ9).: ΙθρΘ ἐν τῇ ἀβύσσῳ. 
1 (00]: Ὁ 9 ἰορθ τὴν ἐξουσί(αν). 

12 Ἰορθ αἰσχρωμένην. 
11 Ἰεσθ δοῦλόν. 
18 (001. 580}.) 11 δοῦλός οοα. ῬατΙΒ. 1164. 
18 Ἰορθ ἀκτῖνος. 
18 (601. 800.) 18 ἀκτῖνας οοὔ. ῬΑΙΒ. 1164. 
1 Ἰορθ ὦ. 
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